Teambuilding aan zee
Een dag uitwaaien en leren op een
mooie locatie
Deze teambuilding biedt uw team rust,
uitdaging en ontwikkeling. Het programma
wordt samen met het team samengesteld.
Alles is mogelijk in dit prachtige buitengebied in Zeeland.
Al als je aankomt op de locatie merk je dat
de omgeving bijzonder is. De meeuwen
verwelkomen je en gelijk ervaar je de rust.
Een mooie start van een actief programma.
Vervolgens ga je met je team in deze mooie
omgeving aan de slag met leuke en uitdagende opdrachten. Een paar varianten staan
hieronder beschreven. Elk programma sluit
aan op de specifieke wensen van het team.
Elke werkvorm wordt afgesloten met een
korte nabespreking gericht op het vertalen
van de ervaringen naar de dagelijkse
teampraktijk.
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Doel
Ervarend leren en plezier hebben
• Op een uitdagende manier werken aan het beter functioneren van je team;
• Ervaringen opdoen die beklijven in de dagelijks praktijk;
• Plezier hebben met elkaar.

Resultaat
Uw team opgefrist een aangescherpt
• Een gezamenlijke ervaring die doorwerkt in de dagelijkse praktijk;
• Het team is scherper, en zal vol hernieuwde energie aan de slag gaan;
• Het team heeft gewerkt aan thema’s die in de dagelijkse praktijk aan de orde zijn

Programma op hoofdlijnen
Naar de Top:
Een expeditie naar de top waarin je met je team zelf bepaalt hoe ver je kan gaan.
Het eindresultaat is meetbaar.
De Bunker:
Een uitstapje naar de onzichtbare toekomst.
De Trektocht:
Avontuur over de eilanden waar improvisatie, lef en doorzettingsvermogen het succes bepalen.

Kenmerken
•
•
•
•

1 dag
In Zeeland
Uitwaaien
Actief
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Klantenverhalen
Wij hebben Mensen in Bedrijf ingeschakeld om nog eens kritisch te kijken naar onze samenwerking. Het doel was om de samenwerking te verbeteren door oog te hebben voor eigen talenten
én elkaars talenten. Het team had de wens uitgesproken om een stuk theorie te combineren
met een buiten activiteit. Inge kwam hierdoor met het voorstel om Zeeland buitensport erbij
te betrekken en het programma ‘Teambuilding aan Zee’ in te zetten. In de ochtend een stuk
theorie over de rollen van Belbin en daarna direct aan de slag. Tijdens de opdrachten werd ons
dagelijks patroon snel zichtbaar.
Inge en Pieter hebben ons gedurende de dag soms met zachte en soms met harde hand (de
keuze lag vooral bij ons) met onze patronen geconfronteerd. Het was herkenbaar, soms pijnlijk
en vooral heel leerzaam. Door deze ervaring weten we nu waar het misgaat en grijpen we eerder in. De rollen van Belbin geven “woorden” aan de soms lastig te benoemen talenten. Hiermee
hebben we een handvat gekregen om iedere medewerker zo optimaal mogelijk in te zetten
binnen het team. Ook is er meer begrip waarom een ieder doet wat zij (niet) doet.
De trainers hebben we ervaren als zeer gepassioneerd, empatisch en daar waar nodig confronterend.
Teamleider HR Office a.i.CAK
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Jullie investering
Teams tot 14 personen: 0.000,00 (excl. btw)
Teams tot 24 personen: 0.000,00 (excl. btw)
Teams groter dan 24 personen: In overleg
Hier zit bij inbegrepen:
• Telefonisch voorgesprek over de doelen specifieke doelstellingen van uw team
• Begeleiding ervaren teamtrainer
• Alle materialen
€ 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.

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.
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