Skillslab Fun & Failure
Profiel
actief – ontdekken – oefenen informatief - laagdrempelig – samen
leren – afwisselend

Aanbod
Workshop 1 d.d.

Vereisten

Als jij fouten maken geen lolletje vindt, is dat een denkfout! Door fouten krijg je
duidelijk wat er beter kan. Mits je er met de juiste mindset naar kijkt. ‘Ja hoor’
denk jij nu ‘het is goed met je, maar sommige fouten mág ik gewoon niet maken.’
Okay, dan mag het misschien niet, maar betekent dat dat je die fouten nooit
maakt? Nee, natuurlijk niet - vraag maar aan Murphy. En dus komt het erop aan
hoe je met fouten omgaat. Dat je daar in kunt kiezen, ervaar je in dit skillslab. En
dan ontdek je dat vaak alleen de timing van een fout fout was.

Minimaal aantal personen
Ruime zaal zonder tafels
Voldoende stoelen
Flip over & stiften

Voor wie

Wat ga je doen
Ja, je gaat een paar onmogelijke opdrachten uitvoeren. En ja, je gaat fouten
maken. Om te ervaren dat fouten onvermijdelijk zijn én dat de wereld dan niet
vergaat. Sterker nog, na iedere fout krijg je applaus. Niet alleen omdat je een fout
hebt durven maken, maar omdat iedereen daarvan leert. En voor je het weet ga
je er plezier in krijgen: Fun & Failure.

Teams

Je maakt ook de koppeling naar de praktijk van alledag:
• Hoe ga je zelf met fouten om?
• Hoe gaat je team er mee om? En je organisatie?
• Zijn jouw eigen fouten erger dan die van een ander? Of andersom?

Contact

Waarom zou je hiervoor kiezen
• Je schiet in een kramp als iets niet perfect gaat. Of dreigt te gaan.
• Je gaat nieuwe, spannende dingen liever uit de weg.
• Je bent benieuwd of een Growth-mindset iets voor jou is (Ja.)

020-4221323
mail:
website:

kapok@kapok.nl
www.kapok.nl

Wat levert het op? Wat leer je?
• Ontspannen met fouten omgaan.
• Een houding gericht op leren en ontwikkelen.
• Je leert glorieus te falen, omdat dat fouten een onvervreemdbaar
onderdeel zijn van leren en groei.

Niet falen is geen optie

