Teamwandeling in het hart van Sauerland

Haal meer uit UW MEDEWERKERS!
VE
WALK TO MO

Na een wandeling in de natuur voel je je gezonder, kun je je beter concentreren,
heb je minder last van stress en ben je creatiever. Vanuit deze wetenschappelijk bewezen
gedachte bieden wij uw medewerkers een driedaagse teamwandeling in het wonderschone
Sauerland. Wij helpen uw medewerkers beter in contact te komen met zichzelf en elkaar.
Bovendien leren wij ze meer uit zichzelf en het team te halen.
U en uw team weten als geen ander waar
de knelpunten liggen. Vooraf bepalen we
dan ook samen op welke thema’s we ons
richten. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwen,
samenwerken, omgaan met herstructurering,
zelfsturing en communicatie.
Relevante thema’s
De voor u en uw team relevante thema’s
bespreken we met elkaar tijdens meerdere
wandelingen in deze indrukwekkende natuur.
Dat leidt tot het loskomen van de dagelijkse
beslommeringen en dus tot ontspanning.
Nieuwe inzichten
Wandelcoaching biedt dan ook de ideale
gelegenheid om met een frisse blik naar het
eigen functioneren en dat van het team
te kijken. Er ontstaan nieuwe inzichten die
we met praktische opdrachten helpen implementeren in de praktijk. Zo komen we
samen tot het gewenste resultaat!

Geef UW TEAM een boost
•
•
•
•
•

vergroot het werkplezier
verhoog de effectiviteit
helder onderlinge misverstanden op
laat het vertrouwen groeien
reduceer het ziekteverzuim

”Een half uur wandelen in de natuur doet
eventuele depressieve gevoelens met
negentig procent afnemen en het zelf
vertrouwen stijgen.”
Universiteit van Essex

”Teambuilding is essentieel.
Maar vergeet netwerkborrels.
Ga samen sporten om elkaar te leren
vertrouwen en te focussen op een
gemeenschappelijk doel.
Ga met je relaties survivallen in de
Ardennen. Daar heb je echt wat aan!”
Trendwatcher Adjiedj Bakas
in ‘Sportiviteit op het werk’

HET PROGRAMMA

DE INVESTERING

Dag 1 ✻ Aankomen en starten

Verblijf in PENSION HUNAUSTUBEN

Na ontvangst start de eerste wandelsessie,
waarbij de natuur direct een ontspannen
gevoel geeft. Deze sessie richt zich vooral op
persoonlijke inzichten en specifieke typeringen
van het team. Uitdagende opdrachten
prikkelen de deelnemers over zichzelf en het
eigen functioneren na te denken. Na het
diner volgt een avondprogramma, waarin de
deelnemers nader tot elkaar komen.

€ 300,- per persoon inclusief:
•
•
•
•

Ontvangst met Kaffee und Kuchen
Twee overnachtingen
Twee keer ontbijt, lunch en diner
Drinken en kleine snack tijdens
de wandelsessies
• Onbeperkt koffie, thee en water
(exclusief andere alcoholische dranken)

Begeleiding door twee coaches in Sauerland
Dag 2 ✻ Wandelen en werken

€ 5.400,- per groep (max. 12 personen)

Na het ontbijt volgt een wandelsessie gericht
op succesvolle samenwerking. De natuur
biedt de aanknopingspunten om de vooraf
gekozen thema’s samen te bespreken.
Een uitgebreide lunch biedt voldoende ruimte om even bij te komen en de inzichten van
de ochtend te verwerken. Vervolgens werken
wij tijdens teambuildingsopdrachten in de
vrije natuur verder aan de relevante thema’s.
Door de deelnemers aan te sporen uit hun
comfortzone te treden, zetten wij de eerste
stappen om de inzichten te vertalen in nieuw
gedrag voor succesvolle samenwerking.
Terug in het hotel volgt een diner met aan
sluitend een passend avondprogramma.

inclusief rapportage & analyse met foto’s.

Kick off met nulmeting vooraf in Nederland
€ 800,- per groep (max. 12 personen) inclusief:
• Oefening ‘Best team experience’
voor samenwerking
• QuickScan via e-mail
• Q&A voor trip naar Sauerland
• Actiepunten op korte termijn:
teamafspraken
• Optioneel: individuele intakes à € 80,-

Workshops na terugkeer (optioneel)
Dag 3 ✻ Evalueren en terugkeren
Na het gemeenschappelijke ontbijt volgt een
algemene evaluatie. Ter afsluiting creëren
de deelnemers een tastbare herinnering aan
deze drie dagen. Deze activiteit brengt energie en positiviteit, zodat iedereen na de lunch
fit terugkeert naar huis én de werkvloer!

€ 1.200,- per workshop (maximaal drie uur)
• Vasthouden en vertalen uitkomsten
• Richten op één-meting
• Nabespreking in het team
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW;
kosten Pension Hunaustuben zijn inclusief 7% BTW

Alleen gedachten die ons invallen
tijdens het wandelen zijn waardevol.”
Friedrich Nietsche

DE COACHES
Willemein is afge
studeerd psycholoog,
getrouwd en moeder
van drie kinderen.
Zij heeft vijf jaar
ervaring als psycholoog binnen de GGZ
er
dd
Ru
waar zij werkte met
Willemein de
mensen die gehinderd
werden door burn-out, angsten, rouwver
werking, eetproblemen en relationele problemen. Ook heeft zij ervaring op het gebied
van (bestuurlijke) organisaties. Als het gaat
om ingrijpende (levens)veranderingen is
zij ervaringsdeskundige. Vijf jaar geleden
gooide zij samen met haar man het roer om
en leidt sindsdien een succesvol hotel
in Sauerland.

Dinga heeft ruim 25
jaar ervaring in zowel
marketing & sales als
coaching.
De combinatie van
commerciële achtergrond, professionele
Dinga van Driel
coaching en ervaring
in verschillende
branches maakt haar breed inzetbaar.
Sinds 2009 is zij eigenaar van Drielink Coaching.
Ze is gecertificeerd coach voor individuele
en teamcoaching en heeft de licentie
voor het teamassessment Team Diagnostic
Model. Drielink Coaching werkt profes
sioneel, vlot en resultaatgericht.
De no nonsens houding en krachtige
methodieken maken het succes.
”Als je voor elke positie de beste
speler kiest, heb je nog geen sterk
elftal, maar een team dat als los
zand uiteen valt.”
Johan Cruijff

Paul is stentor,
adviseur en trainer.
Paul ter Wal
Hij leidt het
succesvolle
adviesbureau ANDARE en is
specialist in het zoeken naar de balans
tussen vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid.
Paul is van huis uit jurist en leerde het
sprekersvak bij Sovac (CapGemini).
Hij specialiseerde zich in inzetbaarheid en
mobiliteit, omdat zijn hart bij mensen ligt.
Een graag gezien spreker en dagvoorzitter
op zijn vakgebied. Ook doceert hij als gastdocent aan de Universiteit van Maastricht.

DE ACCOMMODATIE
Dankzij de goede service in huiselijke sfeer
is Pension Hunaustuben (Bödefeld, HSK) één
van de meest geliefde accommodaties
van Sauerland. Het pension beschikt over 17
kamers met elk een eigen douche en wc.
De keuken biedt een combinatie van
Nederlandse en Duitse specialiteiten. In het
gemoedelijke gastenverblijf is het heerlijk
ontspannen en genieten van de versnaperingen. Voor de teambesprekingen is er een
grote zaal. Ook biedt het pension een mooie,
ruime vergaderzaal (zaal Buchhagen) in het
nabij gelegen Waldhaus an de Hunau.

