
 

                 

The Creative Mind Travel Tour 
Maak een reis door je Mind en vergroot je Creativiteit. 

De Creative Mind Travel Tour is een cursus die inzicht geeft over je eigen 
inspiratiebronnen en denksporen. Een ontdekkingsreis door de dieptes van  
je denken zowel in beeld als in andere zintuigen. 
De verborgen denkhokjes en vaste patronen worden in kaart gebracht en  
de tools aangereikt hoe je daar uit kan breken. Je denken kan inzetten om 
tot verassende creatieve concepten te komen.  
De Creative Mind Travel Tour maakt je creatiever en succesvoller en levert  
je een complete MindMap van je denkpatronen. Dat geeft je meer 
zelfvertrouwen en zekerheid in het Creatieve Concept proces.  
Het laat je open ruimtes zien en hoe je die beter kan invullen door andere 
wegen te bewandelen en nieuwe inspiratiebronnen aan te boren. 
Je gaat bewust gebruik maken andere zintuigen. Geluid wordt beeld. 
Proeven wordt geluid waarom dan? Kunnen we die denkpatronen 
veranderen? En hoe dan?  
Zijn die beelden altijd dezelfde beelden?  
Je mindset wordt op andere sporen gebracht. Willen we onze creatieve 
scoop verbreden en verdiepen dan moet je uit je bewuste en onbewuste  
val stappen. 
 
 
 
 



ESSENTIE OPLEIDING 
Het doorgronden van je creatieve ik, wat hem en haar drijft en waar de 
specifieke persoonlijke kernpunten liggen om creatieve onderscheidende en 
succesvolle concepten te ontwikkelen.   
Het geeft je een zekerheid om tot een ultiem creatief (concept) leven te 
komen in werk en maatschappij.  
                                                                                                
DOELGROEP 
De Creative Mind Travel Tour is effectief voor Creatieven en Strategen van 
Reclame en Communicatiebureaus en Digital Communication Agencys, Pr 
Bureau's, Marketing/Communicatiemanagers van Merken en Bedrijven, 
Freelance Creatieven en Strategen, CCO’s en CIO’s, Start Ups, Scale Ups. 
                                                                                                               
DOCENTEN 
Cursusleider: Joop de Boers en Gastdocent 
 
TIJDSDUUR 
2 Dagdelen  
 
DATA 
Neem voor data en info contact op met Joop de Boers  
 
LOCATIE 
citizenM Hotel Prinses Irenestraat Amsterdam 

KOSTEN 
 € 895,-- excl. BTW Pp. Inclusief Sylabus, Lunch en Drinks  
 
INSCHRIJVEN  
Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op de site of stuur een mail dat je 
mee wilt doen.  
Max. 6 deelnemers 
 
VOOR MEER INFORMATIE 
Joop de Boers 
contact@13-08.nl           
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