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Herkenning
De kracht van de show ligt
in de herkenbaarheid van de
personages.
• Directeur Dries vindt zichzelf heel benaderbaar,
zijn medewerkers denken daar heel anders over.
• Manager Tilly staat overal voor open, maar kan
ab-so-luut geen regie uit handen geven
• Medewerker Rick doet alles al 17 jaar hetzelfde;
kom je aan zijn routines dan kom je aan hem.
• Jack, de verander guru is de flexibiliteit zelve, behalve bij mensen die niet mee willen in de geweldige plannen die hij heeft bedacht.

Daarnaast wordt er de draak gestoken met een
groot aantal herkenbare hypes in veranderland:
van het nieuwe werken, zelfsturende teams tot
bottom up De bedoelingen zijn goed, en de plan-

Afrekenen met
‘‘Zo doen we dat
hier” patronen
“Mensen zijn sinds de show
meer bereid naar zichzelf te kijken en spreken elkaar makkelijker aan op gedrag”

nen klinken prachtig, maar hoe zit het met de uitvoering in de praktijk?

Praktisch
De show duurt 60 minuten en kan plaatsvinden
op een locatie naar keuze. Of het nu gaat om een
team van 20 of een congres voor 600 medewer-
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kers. De show is uit te breiden met een interactief
nagesprek (30 min) en een workshop (van een
halve dag of een dag) Daarnaast bieden wij ko-
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• Als kick- off, bijvoorbeeld bij de lancering van een nieuw beleidsplan.

personages terugkeren in actuele werksituaties.

• Als opfrisser, bijvoorbeeld op een kwartaalbijeenkomst of werkoverleg.
• Als afsluiter, om stil te staan bij veranderingen die hebben plaatsgevonden.

Als bedrijfsuitje/ teambuilding
• Om de dag komisch en inhoudelijk mee te beginnen.
• Een boost voor je samenwerking (combinatie show + workshop).
• Om de dag mee af te sluiten, als ‘food for thought and dialogue’ vlak voor de borrel.

Op netwerk events
Als verbinder en gespreksopener voor uw zakelijke relaties

Bij themabijeenkomsten
Over bijvoorbeeld; leren & ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, persoonlijk leiderschap, Het nieuwe werken, zelfsturing, effectiever communiceren, samenwerking, uit
je comfort zone komen, authenticiteit of omgaan met verandering.

Dat wil ik zien!
Bekijk onze trailer (2 minuten):
https://www.studiospaak.nl/show/

Maak kennis met “Zo ben ik nu eenmaal” Rick (1,5 min. compilatie):
https://www.studiospaak.nl/project/organisatie-verandering-rick-en-frankie/

Maak kennis met “touwtjes in handen” Tilly (1,5 min. compilatie)
https://www.studiospaak.nl/project/gebrek-aan-eigenaarschap-op-zoek-naar-zelfsturing/

Wil je direct weten of we beschikbaar zijn op de datum van
jouw event? Of wil je meer weten over onze workshops?
Bel dan naar 071-8876791 Wij praten graag met je verder!

‘‘Dit kost het nou eenmaal’’
Tarieven de ‘zo ben ik nou eenmaal show’’

Personen

show

show + nagesprek

25-50

€ 2950

€ 3450,-

51-100

€ 3450,-

€ 4050,-

101-150

€ 3950,-

€ 4700,-

151-250

€ 4450,-

€ 5200,-

251-400

€ 4950,-

€ 5700,-

Tarief plenaire sessie
na afloop van de show

€ 570

Tarief “Zo ben ik
nu eenmaal” workshop
per groep van 12-20 dln

€ 1450,-

Tarief e-learning video’s

op aanvraag

20-30 min

1 acteur en 1 trainer

90-180 min

* Vraag een offerte aan voor jouw korting bij boeking van een show+ meerdere workshops
*Voor workshop zijn aparte ruimtes nodig per groep

Wat wij
organisaties
kunnen
bieden

“Mensen blijven ermee bezig“

“Aanrader? Een dikke ja!”
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“Een enorm verschil in de houding van medewerkers”
“Het heeft een enorm verschil gemaakt, voor jullie optreden en erna. Mensen gingen echt in een andere stand
staan. Doordat ze door een vergrootglas naar zichzelf hebben gekeken en erom hebben kunnen lachen, merkte
je dat mensen zichzelf daarna gingen corrigeren. “ Oh nee, dat moeten we niet doen anders lijken we op die
scene..”- De combinatie van de show met de scene op maat was super effectief. Je merkt echt dat mensen zichzelf herkend hebben. Dat helpt enorm in een transitie! Ik ga jullie zeker nog eens inzetten”
M. Nobels Bestuurder (ad Interim) OBSG

www.studiospaak.nl
071-8876791

