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LEGO® SERIOUS PLAY®
 

LEGO® SERIOUS PLAY® zet je in bij vraag-
stukken die je in teamverband oppakt.  
Je maakt gebruik van de denk- en 
verbeeldingskracht van je hele team  
en brengt die vervolgens terug tot een 
concreet, gezamenlijk eindresultaat.  
 
De kracht van LEGO® SERIOUS PLAY®  
is dat iedereen met behulp van de LEGO-
steentjes in staat is om zijn kennis en 
mening in te brengen in een overleg.  
 
Het is niet alleen een speelse, maar ook 
een bewezen en zeer effectieve methode! 
 
Resultaat 

Door de opzet van LEGO® SERIOUS PLAY® 
is elke deelnemer van de workshop 100% 
betrokken bij de totstandkoming van de 
oplossing. Er gaat geen kennis verloren  
en iedereen kan zijn mening geven.  
 
De gekozen oplossing is daarmee een 

door iedereen gedragen oplossing. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie 

STRIGO richt zich op professionals 
werkzaam in de publieke en non-profit 
sector. 
 

Masterclasses (dagdeel) 

Ontdekken of dit ook iets voor jou is?  
Kom dan naar één van onze Masterclasses 
en ontvang een kennismakingsset LEGO® 
SERIOUS PLAY® cadeau! 
 

Training of workshops (incompany) 
Met jouw team aan de slag? Neem contact 
met ons op voor een offerte op maat. 
Minimaal 4, maximaal 12 deelnemers.  
Al vanaf 495,- excl. 21% BTW en 
trainingsmaterialen.  
 

Gecertificeerd trainer 

Frank Spierings is een ervaren coach en 
trainer. Jarenlang had hij diverse functies 
in het bedrijfsleven. Toen daar het coachen 
van jong talent een van zijn taken werd, 
was zijn liefde voor het vak een feit. 
 
 
 
 
 
 

 

LEGO® SERIOUS PLAY®. Een creatieve en praktische methode die jou 

helpt om vraagstukken op het gebied van communicatie, strategie- en 

visieontwikkeling, teamvorming, planvorming en innovatie vorm te geven. 

Steeds meer organisaties maken hiervan gebruik. 
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Frank volgde sindsdien diverse opleidingen 
tot coach en trainer. Hij is gecertificeerd 
Facilitator LEGO® SERIOUS PLAY®.  
 
In zijn vrije tijd zet hij zich o.a. in als 
fractievoorzitter en raadslid bij de 
gemeente Waalwijk en de Kansenfabriek. 
 
Zijn werkwijze is te typeren als 
temperamentvol, praktisch, mensgericht 
en met humor. Franks’ grote passies zijn 
oldtimers en Andalusië. 
 

Contact 

Neem voor meer informatie contact  
op met: 
Frank Spierings 
E frankspierings@strigo.nl 
T (06) 22 94 71 80 
 
Of kijk op www.strigo.nl/lsp 

 

STRIGO  

Communicatie, Training & Coaching 

 
Villa Oldenburg 
St. Michielsgestelseweg 8 
5261 NH  VUGHT 
 
T  (073) 689 86 92 
E  info@strigo.nl 
I  www.strigo.nl 


