Erik op ten Berg
creativity professional

In 2000 besloot Erik op ten Berg om een van de beste “creativity professionals” van
Nederland te worden. Opgeleid als industrieel ontwerper aan de TU-Delft in de jaren
tachtig, werkte hij in de jaren negentig als MKB-adviseur bij de InnovatieCentra en
als productiemanager bij Nooteboom Trailers. In 2000 begon hij zijn eigen bedrijf
Pioen consult. Innovatie, verandering en creativiteit zijn de kernwoorden waar het in
zijn werkzaamheden meestal om draait.
CEATIVE PROBLEM SOLVING
Erik laat op een inspirerende manier zien hoe je met gestructureerd creatief denken
sneller tot betere oplossingen komt voor allerlei soorten vraagstukken. Soms is
technologie een belangrijke invalshoek, dan weer de trends in de markt, dan weer de
samenwerking tussen mensen. Erik’s werkwijze is gebaseerd op de principes van
Creative Problem Solving (CPS), wereldwijd de veel gebruikte en meest beproefde
manier om patroondoorbrekend te denken. In de afgelopen jaren werkte hij voor
tientallen organisaties, begeleidde hij honderden brainstormsessies en heeft hij
duizenden mensen getraind hoe ze hun creatieve denkvermogens slimmer kunnen
gebruiken.
FACILITATOR – TRAINER – BUSINESSCOACH
Erik op ten Berg is nauw verbonden met het International Center for Studies in
Creativity (ICSC) in Buffalo waar hij in 2010-2012 de felbegeerde en unieke “Master
of Science in Creativity and Change Leadership” behaalde. Hij werkt al jarenlang als
trainer en facilitator voor het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken
(COCD). Sinds 2009 is hij Certified Professional Facilitator volgens de competenties
van het wereldwijde IAF. En hij maakt inmiddels deel uit van het internationale team
van program-leaders van de jaarlijkse CREA-conference in Italië.
Erik heeft zijn eigen bedrijf Pioen consult dat mensen leert hoe zij hun creatieve
vaardigheden kunnen gebruiken om tot betere ideeën te komen. Kernwoorden zijn
origineel, elegant en betekenisvol. Hij laat ervaren hoe je op een zeer praktische
inspirerende manier realistisch out-of-the-box kunt denken. Al zijn gedegen kennis en
ervaring, samen met zijn oprechte betrokkenheid en bruisende energie, werken keer
op keer aanstekelijk.
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