Alle zeilen bij!
Teambuilding op het
water
Echt samenwerken, goed naar elkaar luisteren en op elkaar vertrouwen. Daar gaat
het om in dit uitdagende teambuilding
programma. Nergens is samenwerken zo
belangrijk als op een zeilschip. Gaat uw
team de uitdaging aan?
Teambuilding op het water is de ultieme
combinatie van leuk én leerzaam. Gericht
op het verbeteren van de samenwerking en
onderlinge communicatie. Het team wordt
verantwoordelijk voor het besturen van
een zeilschip. Van afvaren, zeilmanoeuvres,
navigeren tot weer aanleggen.
Teamleden leren waar ze goed in zijn en
wat zij als team moeten verbeteren om
beter te presteren. Reflectie op de samenwerking, praktische tips en direct oefenen
geven teamleden precies de handvatten die
zij nodig hebben om het maximale uit het
team te halen. En naast een leerzame dag is
dit ook echt een cadeau voor uw team. Een
heerlijke dag varen op het Markermeer.
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Je zit tenslotte met
z’n alle in het zelfde
schuitje

Samenwerken doe je

Doel
Samenwerking onder de loep
•
•
•
•
•
•

Hoe werkten wij samen?
Wat was ieders bijdrage?
Maken we gebruik van alle aanwezige talenten?
Waar waren wij goed in?
Wat lieten we liggen?
Wat gaan we in de volgende manoeuvre anders doen?

Resultaat
Vaardiger samenwerken met meer vertrouwen
•
•
•
•
•

Samenwerking waarin teamleden beter naar elkaar luisteren
En effectiever met elkaar communiceren
Een sterker teamgevoel
Met meer onderling vertrouwen
Een verfrist team

Programma op hoofdlijnen
1. Inchecken (letterlijk én figuurlijk)
2. Samen focus bepalen
3. Zeilinstructie van de kapitein
4. Zeilschip uitvaren (onder jullie leiding)
5. Maneuvers samen uitvoeren en hiervan leren
a. Voornemens verwoorden
b. Rollen verdelen
c. Focus bepalen
d. Maneuver uitvoeren
e. Evaluatie samenwerking
6. Tussendoor lunchen aan wal
7. Aanmeren in de haven
8. Lessons learned samenvatten en uitchecken
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Kenmerken
•
•
•
•

1 dag
Samenwerking, communicatie en (persoonlijk)leiderschap
Geen voorkennnis van zeilen vereist
Lekker uitwaaien!

Jullie investering
Teams tot 10 personen: € 2.440,00
Teams groter dan 10 personen: In overleg
Hier zit bij inbegrepen:
• Telefonisch voorgesprek over de doelen specifieke doelstellingen van uw team
• Begeleiding ervaren teamtrainer en zeilinstructeur
• Zeilschip
• koffie/thee/fris en ‘tussendoortjes’
• Alle materialen
€ 0,50 per gereden kilometer vanuit IJsselstein (retour)
Prijzen zijn exclusief 21% btw en lunch.
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.

3 Teamdag ‘Alle zeilen bij’

Samenwerken doe je

