
Talk
Training
Inspiratiesessie
Overzicht, suggesties en prijsindicaties

EEN SESSIE VAN DE DENKSMEDERIJ
VOOR JOUW ORGANISATIE?

Wat leuk dat je een talk, training of workshop van De
Denksmederij  overweegt voor jouw team of organisatie!
Natuurli jk wil  je dan weten waar je aan toe bent. 

Ons team van praktisch fi losofen verzorgt graag een
prikkelende workshop, training of talk voor jouw organisatie.
Alti jd fris, interactief,  met humor en scherpte. 

Een interactieve talk of inspiratiesessie, prikkelende workshop
of een uitgebreid trainingstraject: inmiddels hebben we veel
bedrijven mogen inspireren met onze kennis en vaardigheden
in praktische fi losofie en creatief denken. Klanten als Bol.com,
ABN Amro, Essent, AOG, Ahold, DNB, Natuurmonumenten, maar
ook diverse culturele- en zorginstell ingen, scholen, ministeries
gingen je voor. 

In deze pdf vind je enkele opties en een indicatie van onze
tarieven. In een vooroverleg stemmen we de inhoud alti jd
graag samen met je af.

Offerte?
Wil je naar aanleiding van deze informatie een offerte?
Dat kan! En daar zi jn we uiteraard heel bli j  mee!
Je kunt hier het aanvraagformulier invullen, zo hebben we de
relevante informatie meteen bij  de hand. Vanaf daar pakken we je
aanvraag verder op en zorgen we samen voor een te gekke sessie!

Bij vragen of opmerkingen denken we uiteraard graag met je
mee. Je bereikt ons via post@denksmederij .nl 

Inge Goudkamp
Projectmanager incompany

post@denksmederij.nl
06-16 65  64 96

 

CONTACT

https://www.denksmederij.nl/over-de-denksmederij.html
https://www.denksmederij.nl/aanvraagformulier-talk-workshop-training-masterclass.html


De kunst van het vragen stellen
Praktische fi losofie
Socratische vaardigheden
Het Socratisch gesprek

Het aanscherpen van denk- en vraagvaardigheden kost ti jd en
oefening. Train je team op frisse, vlotte én effectieve wijze!
Theorie en achtergrond wordt soepel afgewisseld met vooral
veel oefenen, coaching en feedback. 

Onderwerpen (ter indicatie):

Deze workshops en trainingen worden verzorgd door een van 
 onze enthousiaste, professionele, vakbekwame en humorvolle
Denksmederij-trainers.

Socrates op sneakers ;  3 socratische vaardigheden waar je
gesprek direct van opknapt
Argumenteren kun je leren :  krit isch denken, wat is het, wat
is het niet, hoe train je je analyse- en oordeelvermogen en
wat heb je eraan?
Praktische f i losofie :  wat is het, wat heb je eraan en wat
doet een praktisch fi losoof nét even anders in gesprekken?
Creatief denken :  waarom is het zo moeil i jk om buiten de
gebaande paden te denken, wat is sigaarkijken, hoe kom je
er vanaf en welke strategieën zijn er voor meer creativiteit
en innovatie?

Alti jd interactief,  praktisch, met humor én inhoudeli jk scherp.
Inspireer en prikkel je team in korte ti jd met een l ive talk op
locatie, of een online inspiratiesessie.

Onderwerpen: 

*Deze onderwerpen zijn ter indicatie, t i jdens de voorbespreking
stemmen we samen de exacte wensen en inhoud af. 

Talk/Inspiratiesessie
Live of online Duur: 

20-75 minuten
 

Aantal deelnemers:
onbeperkt (geschikt voor grote groepen)

 
Tarieven

Inclusief online voorbespreking met de spreker,
ontwikkeling, uitvoer, reiskosten binnen

Nederland, exclusief btw
Wanneer nodig i .v.m. reisafstand wordt een

overnachting van de spreker in rekening gebracht.

 
Live

door één van de enthousiaste sprekers 
van De Denksmederij :  €1875,-

 
 

Online 
door één van de enthousiaste sprekers 

van De Denksmederij :  €1550,-
 
 

Duur: 
2 uur tot een hele dag

 
Aantal deelnemers:

4-12
(grotere groepen in overleg)

 
Tarieven

Inclusief online voorbespreking met de trainer,
ontwikkeling, uitvoer, reiskosten binnen

Nederland, exclusief btw
Wanneer nodig i .v.m. reisafstand wordt een

overnachting van de trainer in rekening gebracht.

 
Live

Workshop 3-4 uur: €1975,-
Training 1 hele dag: €3590,-

 
Online 

Workshop 2-4 uur: €1775,- 
 

Workshop/Training/Masterclass
Kennismaken of onderdompelen

Ariane Linda Puck Hanneke

https://www.denksmederij.nl/over-de-denksmederij.html


Socrates op sneakers

De kunst van het vragen stellen

Kritisch denken en argumenteren

Filosofische vaardigheden

Creatief denken

Een talk/inspiratiesessie of masterclass van bestsellerauteur
Elke Wiss: dat is hard werken, humorvolle confrontatie, l ichtheid
en scherpte tegeli jk.

Elke wordt vaak geboekt voor een kick-off van een groter event
om mensen te enthousiasmeren en inspireren, of als
zelfstandige inspiratiesessie voor medewerkers van een
organisatie. 

Een selectie van onderwerpen: 

     Naar aanleiding van de Bestseller 'Socrates op sneakers'
     neemt Elke je mee in: waarom is het zo moeil i jk goede
     vragen te stellen? Wat is jouw persoonli jke valkuilen? 
     En: hoe doen we het beter?

     Wanneer is iets een goede vraag? Wat is de socratische
     houding en waarom wil je empathie even uitstellen?

     Geconfronteerd worden met je eigen denkpatronen en 
     -valkuilen, denkvaardigheden trainen en argumentatiefouten
     leren herkennen

     Hoe luister je analytisch? Hoe vraag je goed door? Waarom
     is conceptualiseren belangrijk? Wat doet een praktisch
     f i losoof nét even anders in gesprekken?

     Wat is creativiteit? Hoe komt het dat we moeil i jk 'out of the
     box' kunnen denken? En zijn er manieren om creatiever te
     worden (ja!)?

 
 
 
 

MASTERCLASS Kr i t isch  Denken
 

Duur :  2 uur  tot  een  he le  dag
 

Aanta l  dee lnemers :  4-12
(grotere  groepen in  over leg)

 
Tar ie f  op  aanvraag

 
A l t i jd  inc lus ie f  on l ine  o f  te le fon ische

voorbesprek ing  en  ontwikke l ing ,
re iskosten  b innen Neder land,  exc lus ie f

btw
 
 

Talk/Inspiratiesessie/Masterclass
door Elke Wiss

TALK/INSPIRATIESESSIE
 

Duur :  20-90 minuten
 

Aanta l  dee lnemers :  onbeperkt
 

L ive :  €3500,-
Onl ine :  €2150,-

 
 
 

Elke vertaalt het socratische gedachtegoed in praktische tips en tricks en zet daarmee aan
tot krit isch naar jezelf  ki jken, scherper luisteren en goede vragen stellen. 
Gedreven, inhoudeli jk sterk, vroli jk,  stelt scherpe vragen en denkt mee om zo goed mogeli jk
aan onze behoeften te kunnen voldoen. Zij  weet in een kort t i jdsbestek veel impact te maken.

Kirsten Cornelissen - ABN Amro



Met elkaar de ti jd nemen voor een fundamenteel gesprek over
een belangrijk vraagstuk dat jull ie bezighoudt. 
Een praktisch fi losoof van De Denksmederij  laat je kennismaken
met het socratisch gesprek: een vorm van denkgesprekken
voeren in een groep die leidt tot meer wijsheid, inzichten en
nieuwe perspectieven. En vaak een beetje ontregeling. 

Al doende worden diverse communicatievaardigheden
aangescherpt: zuiver luisteren, helder en beknopt spreken,
elkaar bevragen, redeneren en argumenteren. 

Incompany opleiding Socratic Facilitator
Je kunt De Denksmederij  inhuren om een socratisch gesprek
te begeleiden. Maar hoe fi jn zou het zi jn als je zélf die
kennis en expertise in huis haalt door jouw mensen op te
leiden tot socratisch facil itator. 

In 9 dagen leren zi j  zelf hoe ze socratische gesprekken
kunnen voorbereiden, begeleiden en kunnen borgen. 

Op die manier word je als organisatie autonoom in het
voeren van verdiepende onderzoeksgesprekken met de
socratische methode als basis. 

Aantal deelnemers: 
6-12 (grotere groepen in overleg) 

 
Duur:

9 dagen (18 dagdelen)
met tussenliggende opdrachten en coaching.

 
Tarief:

Vanaf €28.000,-
 

Interesse? Neem contact op!

Socratisch gesprek
Nieuwe inzichten, verrassende perspectieven Duur: 

3-4 uur
(langer in overleg)

 
Aantal deelnemers:

6-12
 

Tarief
€1875,-

Inclusief online voorbespreking met de
trainer, ontwikkeling, uitvoer, evt reisti jd en
reiskosten binnen Nederland, exclusief btw 

 

Onze klanten
Een paar van de klanten waarvoor we inspiratiesessies, 
trainingen en workshops hebben verzorgd

ABN AMRO
Rabobank
Natuurmonumenten
ROC Mondriaan
AOG School of management
Monitor Deloitte
DPG Media
Gemeente Amsterdam

Ahold Delhaize
RTL Nederland
BOL.com
Ministerie van BuZa
Essent
Syngenta
UMC Radboud
Hogeschool van Amsterdam

HKU
Stg School en Veil igheid
Stg Openbare Bibliotheek Eindhoven
ICM Opleidingen
DNB
De Luisterl i jn
Chassé Theater Breda
Servicecentrum Drechtsteden

De Denksmederij  heeft een online inspiratie-sessie voor mijn collega's verzorgd.
Afstemmen vooraf ging super snel en f i jn! Het event zelf  was ook heel inspirerend en
proactief!  
Petje af voor een online sessie met meer dan 50 deelnemers. 
Kan niet anders dan Elke Wiss en haar collega's absoluut aan te raden!
                                                                                                 
                                                                                      Lieke Nijdam - iChoosr



Genoemde pri jzen zi jn exclusief 21% BTW
Bij afname van meerdere keynotes/sessies/workshops:
neem even contact op, dan maken we graag een offerte op
maat voor je.  
Onderwijs,  zorg- en cultuursector en non-
profitorganisaties kunnen een korting kri jgen van 15%.
Wij factureren alt i jd vooraf in pdf.  Wanneer wij  moeten
factureren in jul l ie eigen factureringssysteem (e-facturen)
brengen wij  €150,- administratiekosten in rekening
Op al onze diensten zi jn de algemene voorwaarden van
toepassing.

Geef de deelnemers een exemplaar van 'Socrates op sneakers',
of het tweede boek 'En ze filosofeerden nog lang en gelukkig'
cadeau! 
Een goede manier om na een sessie, training of workshop een
inspirerend naslagwerk te hebben.
Vanaf 10 stuks kunnen we via de uitgever een mooie korting
regelen, en hoe hoger het aantal boeken, hoe meer korting we
je kunnen bieden. 

Ook wanneer je de deelnemers het e-book cadeau wilt doen
hebben we daar heel mooie opties voor.
Geef bij je aanvraag aan hoeveel boeken je eventueel zou willen
bestellen, dan kunnen we je een mooi aanbod doen.  

Boeken met korting!
Verras je team met een mooi boek

Kleine lettertjes enzo
Ook belangrijk

Vragen? Mooi.
Vragen, daar zijn we van
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? 
Neem contact op via post@denksmederij .nl,  dan denken we met
je mee. 
Heb je een concrete datum en ti jd in gedachten en wil je een
offerte? Gaaf!
Hier vind je het aanvraagformulier, dan hebben we direct alle
relevante informatie bij  de hand. 
Kleine note: er is momenteel veel vraag naar onze diensten. Hoe
verder van tevoren je boekt en hoe meer data-opties je
doorgeeft,  hoe groter de kans dat we een praktisch fi losoof
beschikbaar hebben. 

https://www.denksmederij.nl/wp-content/uploads/2020/06/Algemene-voorwaarden-200615-De-Denksmederij-officieel.pdf
https://www.denksmederij.nl/aanvraagformulier-talk-workshop-training-masterclass.html

