Leer
Overal
en
Altijd
nieuwe
ideeën
vinden

vrijdag 6
september
13.30-17.00
Rotterdam

WORKSHOP STRAATJUTTEN
Straatjutten is de leukste, makkelijkste, en misschien wel
krachtigste manier om aan frisse, spraakmakende ideeën
te komen.
Op vrijdag 6 september is er -voor het eerst sinds jarenweer een Open Workshop Straatjutten in hotspot
Rotterdam.
In een verrassende middag leer je deze krachtige ideeëntechniek en na afloop heb je alles in huis om je te
ontwikkelen tot een wandelende ideeën-machine..

Waarom deze workshop?
In een wereld van robotisering en Artificial
Intelligence worden steeds meer menselijke banen
vervangen door machines.
In die wereld wordt creativiteit de belangrijkste
menselijke skill, zegt o.a. Philip Kotler.
De beste garantie op toekomstig succes is daarom
investeren in je eigen creativiteit.
Verander jezelf in een wandelende ideeënmachine
en je toekomstkansen nemen exponentieel toe.
In de workshop Straatjutten is dat -letterlijk- wat we met je doen.
Je zult ideeën gaan ontdekken op straat, op het werk, tijdens het
winkelen, in het theater, op vakantie: ideeën zijn letterlijk overal.

99% Ideeën
De meesten van ons brengen
hooguit 1% van onze tijd door in
brainstorms.
Wie alleen dan creatief is laat
enorme kansen liggen.
Straatjutten helpt je ideeen vinden
in de andere 99% van je tijd.
Voel je de potentie?

Training Open Mind
Straatjutten is naast een creativiteitstechniek
ook een perceptie training.
Tijdens de workshop ervaren we dat ons
normale waarnemen vrijwel altijd vergezeld
gaat van oordelen.
Dat maakt dat we nog nauwelijks open staan
voor kansen en mogelijkheden.
Door te gaan Straatjutten gaat je geest steeds
meer open staan. Het is een ingebouwde
`Open Mind'-training.

De Plek
We gaan Straatjutten in Rotterdam. Volgens
CNN de coolste stad van Europa.
We starten in De Nieuwe Poort, huis voor
ontmoeting & inspiratie, op kruipafstand van
het Centraal Station.
Na een krachtige training binnen storten we
ons op de beste straatjut-gebieden van de
stad die allemaal op loopafstand liggen.

De Methode
Bij Straatjutten laten we ons inspireren door onze directe omgeving.
Daarbij doorlopen we drie stappen.
1. We maken foto's van alles wat onze aandacht trekt.
2. Gaan vervolgens op zoek naar de achterliggende principes / bouwstenen
3. Genereren nieuwe ideeën met deze krachtige idee-starters.
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Programma Workshop
Het Programma bestaat ruwweg uit drie delen:
1. Kijktraining en perceptie-oefeningen binnen.
2. Zelf Straatjut-foto’s maken buiten.
3. Ideeën oogsten op basis van de gemaakte foto's.
Time Table

13.15 inloop bij startpunt De Nieuwe Poort
13.30 start workshop | Straatjutten theorie | oefenen binnen
14.15 naar buiten | fotograferen in coole Straatjut-gebieden
15.30 terug in De Nieuwe Poort | korte uitleg vervolg
15.40 in 2 tallen gemaakte foto's bekijken en ideeën genereren
16.00 Straatjutten oogst plenair bespreken
16.30 Ideeen genereren met de beste foto's uit 13 jaar straatjutten
16.45 vragen
17.00 einde workshop

De Trainer
De workshop wordt gegeven door Richard Stomp
MBA.
Richard is de bedenker van Straatjutten. Hij heeft
de afgelopen dertien jaar meer dan 4000 straatjutfoto's gemaakt in zo'n beetje alle steden van
Nederland en in heel veel plaatsen erbuiten.
Richard schreef het handboek Straatjutten dat
verscheen bij uitgeverij Spectrum en
inmiddels helemaal is uitverkocht.
Hij is ook oprichter van het Platform tegen
Nodeloos Vergaderen in Nederland en geeft les in
Creativiteit en Innovatie.

3 Voorbeelden

3 willekeurige voorbeeld foto's van de Straatjutten website. Zodat je
vast een idee krijgt van de foto's die je tijdens de workshop gaat
maken en van de creatieve potentie achter die foto's.

Borging

Veel Workshops schieten tekort in het borgen van het geleerde.
Deelnemers zijn enthousiast maar binnen een maand zijn ze alles vergeten.
De Straatjutten workshop heeft een 5 tal extra's om dat te voorkomen
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STRAATJUTTEN

STAP 1

De beste Ideeën liggen op straat. Veel
marketeers blijven binnen de vier muren van
hun bedrijf en missen prachtige kansen. Door
te gaan straatjutten leer je opnieuw te kijken en
ontdek je kansen die je zo kunt vertalen naar
briljante ideeën voor je eigen bedrijf. Lees hier
hoe je dat doet, en....... ga zelf straatjutten!
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Zoek een straat

Genereer
ideeën

STAP 3
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Straatjutten
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Zoek het iDNA.
Vraag je af waarom je
de foto maakte (de
hee). Zoek de iDNA
bouwstenen achter de
Hee

Zoek 't iDNA

Voorbeeld 1

Muur van bier
Bierkratjes op een balkon. Iemand
heeft er een muur mee gebouwd!
iDNA: voorwerpen op een andere
manier gebruiken.
Vraag jezelf nu af: welke voorwerpen
kan IK anders gebruiken.
(Bijvoorbeeld de verpakking?

Een 30 dagen
e-course met
wekelijks leuke
vervolg-oefeningen
om het geleerde
levend te houden.

Het 167 pagina's
tellende
E-book
Straatjutten.
Om alles nog eens
rustig na te lezen.

Straatjutten Boek
Oktober 2012 verschijnt
het straatjutten boek.
Daar staat alles in wat je
over straatjutten zou
willen weten. Voor maar
19.95 in de boekhandel!

STAP 4
Zet alle foto's op de
Mac (of -als het echt
niet anders kan- op
de PC)

Contact
Richard Stomp
06 13620713
richard@wowideas.nl
www.straatjutten.nl

Meer info en 1000den foto's:

Mac ze!

www.straatjutten.nl

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3
Hans & Grietje
Dit is een electriciteitshuisje.
Normaal dodelijk saai.
Tot je ze verandert in het huisje
van Hans en Grietje!
iDNA: voeg fun toe aan saaie
dingen.
Kijk nu waar jij fun kunt
toevoegen aan de saaie dingen in
jouw business/context.

De overzichtelijke
straatjutten
mindmap om alle
stappen
in 1 keer te
overzien

WereldJutten!

Kijk wat je allemaal
gratis kunt downloaden
op www.straatjutten.nl

Maak foto's
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Kijk met de straatjutten
houding hoe klanten zich
werkelijk gedragen

Gratis!

Fotografeer alles wat
je opvalt. Denk nog
niet na over het
waarom! Volgt je
gevoel en klik er op
los. Maak veel foto's,
ook als je twijfelt.

De beste ideeën
liggen op straat

Ideeën zijn overal. Als je
eenmaal hebt geleerd
hoe het werkt, kun je
overal gaan jutten.

Klantjutten!

Ontdek hoe jouw
problemen in andere
werelden al zijn opgelost

Get an attitude

6

STAP 5

Alles Jutten?

STAP 2
Zorg voor de juiste
attitude: Mind Like Child.
Vergeet alles wat je weet
en wordt weer net zo
nieuwgierig als een kind.
En KIJK!

2

STAP 6
Neem het iDNA uit
stap 5 mee naar je
eigen context en
begin er nieuwe
ideeën mee te
verzinnen, die bij
jouw organisatie
passen.

Straatjutten leer je het
best in de praktijk. Boek
een workshop met de
straatjutter en leer de
kneepjes van het vak.
Ga met je hele team!

Zoek een interessante straat.
Liefst in een studentenstad.
Kies een winkelstraat die hipper
aan het worden is. Een straat
waar interessante nieuwe
winkeltjes opkomen.

Design-suiker
Design suikerklontjes. je kunt ze op
de rand van je kopje klemmen!
Normale klontjes kosten 69 ct/kilo
Deze designklontjes: 96 euro/kilo.
iDNA: brengt 't naar een andere
context (kado ipv boodschappen)
Kijk waar jij commodities naar een
andere context kunt brengen.

De website met
ruim 4.000
voorbeelden
En met tientallen
handige ideestarters

Feedback op de
foto's die je na de
workshop instuurt
door Straatjutten
oprichter Richard
Stomp

Eerdere Workshops voor:
Normaal geven we alleen in-company-workshops. Bijvoorbeeld voor:
ANWB | APG | Avery Dennison | Axion | Brainport | DHL | Dutch Design Week | Eastman
Chemical | Eneco | Enexis | Friesland Campina | | Landal Greenparks | Mars Nederland
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | Nestle | Philips | ProRail
Rabobank |REAAL | Shell | TNT Post | TU Delft | Unive | Ammerlaan Styling & Producties
Avicenna| Bakery Nexus | Bibliotheek Midden Brabant | Big Tree | Biohorma | Brabant Center of
Entrepeneurship | Brainport | Bureau ICE |Centrum voor Ondernemerschap & Innovatie
Dorinth Hotel Economic Development Board Alphen | FIA Brussel | Flanders DC | FUMA 56
Gemeente Bergen | Gemeente Dongen | Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Lelystad
Gemeente Purmerend | Human Effect | HvdM PR | Joulz | KAVB | Keurmerkstylist | Koninklijke
Horeca Nederland | KvK Brabant | KvK Gooi, Eem- en Flevoland | Leisure result | Mare Research
Middin | Olympic Fruit | Politieregio Noord- en oost-Gelderland | RTV Oost | Schouwburg
Amphion Doetinchem | SNV | Socius Brussel | SRE | Staedion | Stichting Welzijn Middelburg
The Livehouse | Thuiszorg de Friese Wouden | Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg VZW

Voor het eerst sinds jaren organiseren we nu deze open workshop.

Testimonials
“De beste ideeen liggen op straat. Straatjutten heeft me geleerd ze weer te zien”
Hans Mertens, Projectleider Provincie Utrecht.
“Verbluffend dat elke straatjutfoto zoveel bruikbare ideeen oplevert.”
Bert Gorissen, Hoofdredacteur ANWB Kampioen
“Bij Straatjutten besef je pas hoeveel inspiratie er gewoon op straat ligt”
Sipke van der Werf, Brand Innovation Manager Campina.
“Who needs hei-sessies… De straat op!
Bastiaan van Tilburg, Shell Benelux
“Straatjutten. Moest het nog niet bestaan, men zou het moeten uitvinden”
Pascal Cools, general manager Flanders District of Creativity.
“Wie nooit is wezen straatjutten mist een bijzondere ervaring”
Jessica van den Bosch, Brabant Center of Entrepeneurship
“Straatjutten doet je met nieuwe ogen naar dingen kijken”
Dirk de Boe, Innovatiecoach Philips televisie.
"Straatjutten is in the top 3 workshops I've experienced--ever!"
Ciara Feely, VP of Education for MPI UK and Ireland Chapter

295,
De kosten* van de workshop bedragen 295 euro, ex BTW p.p.
Voor dat bedrag krijgt u vijf producten die tezamen een waarde van vele
honderden euro vertegenwoordigen
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STRAATJUTTEN

STAP 1

De beste Ideeën liggen op straat. Veel
marketeers blijven binnen de vier muren van
hun bedrijf en missen prachtige kansen. Door
te gaan straatjutten leer je opnieuw te kijken en
ontdek je kansen die je zo kunt vertalen naar
briljante ideeën voor je eigen bedrijf. Lees hier
hoe je dat doet, en....... ga zelf straatjutten!

Zoek een interessante straat.
Liefst in een studentenstad.
Kies een winkelstraat die hipper
aan het worden is. Een straat
waar interessante nieuwe
winkeltjes opkomen.
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Zoek een straat

Zorg voor de juiste
attitude: Mind Like Child.
Vergeet alles wat je weet
en wordt weer net zo
nieuwgierig als een kind.
En KIJK!
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STAP 6
Neem het iDNA uit
stap 5 mee naar je
eigen context en
begin er nieuwe
ideeën mee te
verzinnen, die bij
jouw organisatie
passen.

STAP 2

Genereer
ideeën

STAP 3
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Straatjutten

Fotografeer alles wat
je opvalt. Denk nog
niet na over het
waarom! Volgt je
gevoel en klik er op
los. Maak veel foto's,
ook als je twijfelt.

De beste ideeën
liggen op straat
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STAP 5
Zoek het iDNA.
Vraag je af waarom je
de foto maakte (de
hee). Zoek de iDNA
bouwstenen achter de
Hee

Maak foto's
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Zoek 't iDNA

Voorbeeld 1

Muur van bier
Bierkratjes op een balkon. Iemand
heeft er een muur mee gebouwd!
iDNA: voorwerpen op een andere
manier gebruiken.
Vraag jezelf nu af: welke voorwerpen
kan IK anders gebruiken.
(Bijvoorbeeld de verpakking?

workshop

e-course

e-handboek

STAP 4
Zet alle foto's op de
Mac (of -als het echt
niet anders kan- op
de PC)

www.straatjutten.nl

Voorbeeld 3
Hans & Grietje
Dit is een electriciteitshuisje.
Normaal dodelijk saai.
Tot je ze verandert in het huisje
van Hans en Grietje!
iDNA: voeg fun toe aan saaie
dingen.
Kijk nu waar jij fun kunt
toevoegen aan de saaie dingen in
jouw business/context.

mindmap

Kijk met de straatjutten
houding hoe klanten zich
werkelijk gedragen

WereldJutten!

Gratis!
Kijk wat je allemaal
gratis kunt downloaden
op www.straatjutten.nl

Straatjutten Boek
Oktober 2012 verschijnt
het straatjutten boek.
Daar staat alles in wat je
over straatjutten zou
willen weten. Voor maar
19.95 in de boekhandel!

Contact

Meer info en 1000den foto's:

Mac ze!

Voorbeeld 2

Alles Jutten?
Ideeën zijn overal. Als je
eenmaal hebt geleerd
hoe het werkt, kun je
overal gaan jutten.

Klantjutten!

Ontdek hoe jouw
problemen in andere
werelden al zijn opgelost

Get an attitude
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Straatjutten leer je het
best in de praktijk. Boek
een workshop met de
straatjutter en leer de
kneepjes van het vak.
Ga met je hele team!

Richard Stomp
06 13620713
richard@wowideas.nl
www.straatjutten.nl

Design-suiker
Design suikerklontjes. je kunt ze op
de rand van je kopje klemmen!
Normale klontjes kosten 69 ct/kilo
Deze designklontjes: 96 euro/kilo.
iDNA: brengt 't naar een andere
context (kado ipv boodschappen)
Kijk waar jij commodities naar een
andere context kunt brengen.

coaching

* wij praten liever over een investering in je toekomst

vrijdag 6
september
13.30-17.00
Rotterdam

Schrijf u snel in. Volg onderstaande aanmeldlink
of ga naar www.straatjutten.nl/openworkshop

PS 1: Er zijn maximaal 20 plekken beschikbaar in deze bijzondere workshop.
PS 2: We hebben geen idee hoe lang het duurt voor we weer een open workshop organiseren, dus mis deze kans niet!

