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Er is een land waar samenwerken 
van zelf gaat: Teamonië!

Ontdek je team!
Workshop met het Teamspel Teamonië

Hoe werkt het spel
Op tafel ligt de kaart van het teamgebied. Deze werkkaart is niet alleen het speelbord, maar 

omdat je op het bord werkt, ook een blijvende herinnering aan de opbrengsten van deze dag. 

Teamonië bestaat uit een verzameling streken met elk een eigen kleur. Jullie reizen gezamenlijk 

door een aantal streken van dit gebied. Welke streken je precies aandoet en in welke volgorde is 

grotendeels aan jullie. Er is dus geen vaste route, die wordt bepaald door de groepsdynamiek.  

In elke streek is een opdracht te doen.

Samenwerken kent vele facetten.  
Van samen een helder doel voor  
ogen hebben, tot elkaar als persoon 
voldoende kennen. Van constructief 
vergaderen tot goede contacten met 
externe partijen. Al deze facetten, en 
meer, komen aan bod in het teamspel 
Teamonië.

Samenwerken doe je
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Doel
Op een speelse manier diepgang geven aan jullie team
• Elkaars visie op het team onderzoeken

• Elkaar beter leren kennen

• Samen antwoorden formuleren op vragen over thema’s als

 o Welk verschil kan ons team maken

 o Wie pakt welke taken en verantwoordelijkheden

 o Wat waarderen we in elkaar

 o Hoe communiceren wij met elkaar

 o Wat zijn onze grenzen

 o Welke valkuilen hebben we

• Plezier! 

Resultaat
Focus en verbinding
• Het team heeft zicht op welke toegevoegde waarden zij leveren aan hun omgeving

• Ze zijn zicht bewust van hun manier van besluiten nemen

• Waarden en normen voor een goede samenwerking zijn besproken

• Ze hebben elkaar feedback gegeven

Programma op hoofdlijnen
1. Kennis maken, samen focus bepalen

2. Rollen verhelderen (spelleider; spelers)

3. Teamonië uitleggen spelwijze

4. Teamonië spelen onder begeleiding van teamcoach

5. Lessons learned vastleggen

6. Afronding

Kenmerken
• Spel (board, opdrachtkaarten, attributen)

• Programma van 1 dag

• Maximale teamgrote 12 personen

Samenwerken doe je



3   Workshop ‘Teamspel Teamonië’

Klantverhalen

Tijdens onze ‘Expeditie Teamonië’ hebben we, onder begeleiding van onze reisleider, een fan-

tastische reis gemaakt langs de verschillende facetten van samenwerking in ons team. We zijn 

met veel kennis, inzichten en informatie thuis gekomen. Dat resulteerde vervolgens in een be-

tere en vooral nauwere samenwerking en een sterker team. Door het spel zijn de medewerkers 

zich veel meer bewust van de rol die iedereen binnen het team kan hebben.

Jorrin Post  - teamleider Zinn Behandeldiensten

Samenwerken doe je

Je investering

Teams tot 12 personen: 1.850,00

Hier zit bij inbegrepen: 

• Het boardspel Teamonië 

• Telefonisch voorgesprek over de doelen specifieke doelstellingen van uw team

• Begeleiding ervaren teamtrainer

€ 0,50 per gereden kilometer vanuit IJsselstein (retour)

Prijzen zijn exclusief 21%  btw.

Als CKRBO geaccrediteerde opleider zijn wij gemachtigd om onze dienstverlening met  

betrekking tot teamontwikkeling BTW-vrij aan te bieden. Indien jullie daar voordeel aan  

hebben kunnen jullie dat bij ons aangeven. 
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Begeleiding tijdens deze workshop
Masters of Belbin
Onder begeleiding van teamtrainer Thijs Rijnbergen of  Jaco van der Schoor. 

Samenwerken doe je

Thijs Rijnbergen
Organisatiepsycholoog, Teamtrainer en Master of Belbin

Werkt met passie als procesbegeleider en trainer. Thijs gelooft in de 

kracht en kansen van werken in het hier-en-nu en zet dit veelvuldig in 

tijdens teambuilding en training

Jaco van der Schoor
Organisatiepsycholoog, Teamtrainer en auteur van 

Leve het Verschil! en Hoera, een conflict!

Jaco is een ervaren teamtrainer. Hij is het beste in zijn element wanneer 

ervaring en analyse samenkomen. Jaco werkt graag met dat wat zich in 

groepen voordoet.
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Aanbevolen literatuur

Leve het verschil!

In deze workshop worden de teamrollen van Belbin op actieve wijze  

geïntroduceerd. Ter verdieping en ondersteuning raden wij aan de  

deelnemers ons nieuwe boek Leve het verschil! aan te bieden. Het boek 

biedt een diepere uitleg van het teamrollen managementmodel en de 

toepassingen hiervan in het team. Met praktisch tips over het ontwikkelen 

van de eigen talenten en het effectiever omgaan met de aanwezige rollen 

in het team.

Een mooi cadeau voor de deelnemers van de workshop. Voor persoonlijke 

ontwikkeling en samenwerken met meer plezier en resultaat.


