Je wilt er met jouw collega’s tussenuit; een dag investeren in samenwerking binnen het team.
Even weg uit de waan van de dag. Een dag buiten, actief met elkaar.
Je wilt vooral dat de dag blijvende waarde heeft!

Teambuilding Experience
Vrijwel iedereen die aan boord van een zeiljacht stapt, krijgt direct het gevoel er even lekker tussenuit te zijn.
De rust van een jachthaven, de ruimte op het water, het meedeinen op de golven; een zeiltocht is keer op keer een
bijzondere belevenis.
De Teambuilding Experience van TEAMERVAREN is een uniek teambuilding-evenement op een zeiljacht. Het unieke is dat
jouw team alle touwtjes aan boord zelf in handen krijgt. Onder begeleiding van een ervaren zeilcoach. Je werkt dus samen
als een volwaardige bemanning!

Waarom een dag zeilen op het IJsselmeer?
Door met jouw afdeling, projectteam of managementteam aan te
monsteren bij de Teambuilding Experience sla je twee vliegen in één
klap.
Ten eerste draait het bij samenwerking aan boord om dezelfde
principes als binnen een organisatie. Doordat je actief met elkaar
aan het zeilen bent, ervaar je aan den lijve hoe de samenwerking als
bemanning verloopt. De zeilboot geeft als het ware zelf feedback op
wat beter kan.
Ten tweede leer je elkaar aan boord op een andere manier kennen.
De gesprekken gaan ineens over heel andere dingen dan werk. De
zeildag markeert een positieve, gedeelde ervaring waar teamleden
samen op kunnen terugkijken. Achteraf zal blijken hoe dit bijdraagt
aan het gevoel van verbondenheid binnen het team.

Quotes van deelnemers aan
de Teambuilding Experience:
‘Een fantastische dag gehad en een basis
gelegd voor betere samenwerking; we gaan
aan de slag!’
‘Een out of the box ervaring die mij beter
inzicht heeft gegeven in mijzelf en in mijn
collega’s!’
‘Een bijzondere ervaring om je collega’s op
een andere manier te leren kennen;
erg verrassend!’
‘It was very useful for us and for our team.
I certainly recommend it!’
‘De Teambuilding Experience is een mooie
tool om de verschillende krachten in een
team te herontdekken.’

Hoe werkt het?
Het programma gaat uit van ‘varen in zeilrollen’ en wordt begeleid door een ervaren zeilcoach. TEAMERVAREN werkt nauw
samen met gespecialiseerde trainers op het gebied van drijfveren-analyse, teamontwikkeling en leiderschapstraining.
Afhankelijk van de doelen van de teambuilding wordt één van deze trainers bij de dag betrokken. In overleg kan het team
ook zelf de trainer leveren.
Het programma van de Teambuilding Experience wordt afgestemd op de doelen en wensen van het team. Daarbij wordt
één van de volgende varianten als vertrekpunt gekozen.
- Varen in zeilrollen.
- Varen in zeilrollen met teamevaluatie.
- Varen in zeilrollen met drijfveren-workshop en teamevaluatie.

Varen in zeilrollen
Elke deelnemer krijgt een eigen rol aan boord, zoals navigator,
zeiltrimmer of stuurman. Er is vooraf geen zeilervaring vereist. De
zeilcoach maakt iedereen snel vertrouwd met zijn of haar rol. Onze
ervaring is dat deelnemers - met of zonder zeilervaring - het schip
binnen twee uur helemaal zelf zeilen. Vanzelfsprekend ziet de
zeilcoach toe op de veiligheid aan boord.
Tijdens het zeilen moet de bemanning allerlei acties uitvoeren. Er
wordt een vaarplan gemaakt, de zeekaart moet worden uitgelezen,
de koers bijgehouden, er worden zeilmanoeuvres uitgevoerd en de
zeilen moeten steeds aangepast aan de wind. Dat daarbij goede
samenwerking nodig is, wordt snel duidelijk.

Teamevaluatie
Je kunt er voor kiezen de samenwerking aan boord te evalueren. In het programma worden daarvoor evaluatiemomenten
ingebouwd. De zeilacties vormen een waardevol vertrekpunt voor evaluatie, omdat ze voor iedereen zichtbaar en
concreet zijn. Vragen zijn bijvoorbeeld: houdt iedereen zich aan zijn of haar rol? Hoe wordt er overlegd? Hoe wordt
informatie gedeeld? Wie neemt er initiatief? Vullen teamleden elkaar goed aan? Worden er besluiten genomen?
Door de ontspannen, informele setting wordt de rol van deelnemers bespreekbaar gemaakt en kan de link naar
‘de werkvloer’ gemakkelijk worden gelegd. In overleg kan gebruik worden gemaakt van een drijfverentest, die inzicht geeft
in persoonskenmerken en interactie binnen het team. Dit geeft deelnemers een concreet, praktisch handvat om tijdens en
na de teambuilding te werken aan goede samenwerking.

Wat zijn de kosten?
Wij hanteren de volgende tarieven:

Windkracht 1

Windkracht 2

Windkracht 3

Ontvangst met koﬃe
Lunch + borrel aan boord
Schippersmaal (meerprijs)

Ontvangst met koﬃe
Lunch + borrel aan boord
Schippersmaal (meerprijs)

Ontvangst met koﬃe
Lunch + borrel aan boord
Schippersmaal (meerprijs)

Varen in zeilrollen

Persoonlijkheidsvragenlijst
Varen in zeilrollen
Teamevaluatie

Drijfverentest + workshop
Varen in zeilrollen
Teamevaluatie

1 dag
€ 275,- p.p.
(bij 6 personen)

1 dag
€ 350,- p.p.
(bij 6 personen)

1 dagdeel + 1 dag
Prijs op aanvraag

Heb je interesse in een Teambuilding Experience?
Bel ons op 06 414 20 770 of mail naar info@teamervaren.nl voor meer informatie. Of kijk op onze website:

www.teamervaren.nl

