
“Creativiteit is de moed hebben om zekerheden 
los te laten”. 
(Erich Fromm) 
 
 
Ook overtuigd dat creativiteit een belangrijk onder-
deel vormt van je leven en werk? Kom dan naar het 
RYLA-weekend in de Abdij Rolduc in Kerkrade van 
13 t/m 15 april 2018. 
  
 
Creatief denken is een van de 21e eeuwse vaardigheden die een 
steeds belangrijkere rol spelen in de maatschappij. Uitgangspunt 
is dat we in de toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld in 
het onderwijs of ons werk steeds nieuwe en andere vaardigheden 
nodig hebben om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Crea-
tief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of onge-
bruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken 
te vinden.  
 
Hierbij horen o.a.: 
 
 het kennen en hanteren van creatieve technieken; 
 het denken buiten gebaande paden; 
 nieuwe samenhangen kunnen zien; 
 het durven nemen van (verantwoorde) risico’s; 
 fouten kunnen zien als leermogelijkheden; 
 
 

Naast het vernieuwende aspect moet ook aandacht zijn voor toe-
pasbaarheid en bruikbaarheid in een specifieke context. Creatief 
vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke ervaringsomge-
ving waarin mensen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te 
bedenken. Ook in leidinggevende posities speelt creatief- en pro-
bleemoplossend denken een steeds belangrijkere rol.  

De RYLA (Rotary Youth Leadership Award) die van 13 t/m 15 april 
2018 plaatsvindt in Abdij Rolduc staat in het teken van creativiteit  
en creatief denken. De organisatie van deze RYLA is in handen 
van: 

- Rotary Club Heerlen 
- Rotary Club Heerlen - Land van Rode 
- Rotary Club Kerkrade 
- Rotary Club Eurode Kerkrade- Herzogenrath  
- Rotary Club Landgraaf. 

 

Creativiteit in een veranderende samenleving 
 
 
Tijdens het weekend maak je kennis met verschillende aspecten 
van leidinggeven en creativiteit door middel van interactieve work-
shops, presentaties en activiteiten. In een veilige omgeving en met 
deskundige begeleiding van ervaren leidinggevenden ontdek en 
ontwikkel je jouw kwaliteiten. In deze geheel verzorgde drie daag-
se training krijg je inzicht in de vele aspecten van creativiteit en 
leiderschap. 
 



Belangrijkste onderdelen van het programma: 
 
Reflectie & Kennismaking 
 
Na jezelf op een ludieke wijze voorgesteld te hebben, zonder Powerpoint!, gaan we aan de slag met de 
Me-scan. Deze scan biedt een compacte, toegankelijke en scherpe methode om inzicht te verkrijgen in 
de mate waarin je je natuurlijke talenten benut. Hiervoor heb je, voorafgaande aan de RYLA, een online 
vragenlijst ingevuld. 
 
Creativiteit en verdieping 
 
Zaterdag beginnen we met een heel bijzondere ervaring die ons inzicht geeft in ons sociaal gedrag aan 
de hand van het observeren van o.a. apen in Gaiazoo. s’Middags staan een aantal activiteiten centraal 
waarin je je eigen creativiteit, expressie en talenten helemaal kwijt kunt of misschien wel nieuwe ont-
dekt. 

 
Creativiteit en gedrag 
 
Op zondagochtend beginnen we met een workshop “bruggenbouw”. Hierbij wordt je uitgedaagd om 
samen met anderen je talenten en vaardigheden in te zetten om gezamenlijk tot een oplossing te ko-
men. Welke rol is er voor jouw weggelegd in een groepsproces? 
 
 
Praktisch informatie 
 
Aanvang: Vrijdag 13 april om 16.30 uur 
Einde: Zondag 15 april om 14.00 uur 
Locatie: Abdij Rolduc Kerkrade 
Vervoer: NS-station Kerkrade centrum  
Aantal deelnemers: 32 jongeren van 18-28 jaar (maximaal) 
Bijdrage: € 295, - Voor rekening van de Rotary Club die de deelnemer(s) aanmeldt 
Aanmelden: uiterlijk 25 maart 2018 via het inschrijfformulier verkrijgbaar via  
https://rotary.nl/d1550/activiteiten/RYLA/  
 
Acceptatie op volgorde van binnenkomst van aanmelding! 

 


