biedt u in samenwerking met Team4Teams een aantal activiteiten aan die managers, trainers,
P&O of HRM adviseurs kunnen ondersteunen bij hun programma, vergadering of training.
Landgoed Te Werve

Een frisse start op Landgoed Te Werve (45 minuten)

Even de zon in het gezicht en de wind door de haren. Samen met een focus op pad. Uw
deelnemers verkennen met een fotoblad het park op zoek naar de juiste afbeelding en
het goede antwoord. Wij voegen uw vragen over de focus voor uw bijeenkomst toe. Op
een speelse manier krijgt de groep een afgestemde kijk op het doel van de bijeenkomst. U
weet gelijk de weg en voelt u binnen een uur helemaal thuis op landgoed Te Werve.
Prijs: € 29,50 per persoon met een minimumbedrag van € 295
Handboogschieten in teamverband (1 uur)

Als team op een frisse wijze doelgericht aan de slag. In deze één uur durende outdoor
break strijd u in twee tot vier gelijkwaardige groepen om de sportieve eer. U leert de
beginselen van de handboogsport. Lukt het uw team om onder ‘druk’ de concentratie en
een vaste hand te behouden of verliest u de focus bij deze sportieve teamprestatie.
Prijs: € 29,50 per persoon met een minimumbedrag van € 295
Outdoor Golf challenge (1 uur)

Bij deze outdoor break ligt de uitdaging in het nemen van holes op de meest onmogelijke
plaatsen. Ze liggen verstopt tussen struiken, op hellingen, achter bomen enz. Trek met ons
mee door park en bos voor de Outdoor Golf challenge!
Prijs: € 29,50 per persoon met een minimumbedrag van € 295
Teambuilding verkort (1-1,5 uur)

Een verrassende samenwerkingsopdracht met reflectie voor binnen of buiten.
U gaat met uw team een specifieke uitdaging aan, die slaagt als iedereen samenwerkt.
Met als resultaat sfeerverbetering en inzicht over de samenwerking binnen uw team.
U bent er even helemaal uit! Keuze uit meer dan 20 korte werkvormen. Vraag ons daarom
naar de mogelijkheden.
Prijs: € 29,50 per persoon met een minimumbedrag van € 295
Serious Fun (1,5 uur)

In teams gaat u in 4 rondes de strijd aan. Even lekker er tussenuit en als groep nieuwe
energie opdoen. Elke ronde gaat het om de overwinning. In de eerste ronde testen we de
kwaliteiten van het team, waarna er per opdracht een moeilijkheidsgraad bij komt. U
heeft elke ronde keuze welke opdracht u met elkaar aangaat, zodat de competitie op
maat wordt aangeboden. U kiest vooraf tussen samenwerkingsopdrachten, teambuilding
en competitiespelen. Het hele jaar mogelijk en bij slecht weer gedeeltelijk binnen.
Prijs: € 29,50 per persoon met en minimumbedrag van € 295

Alle prijzen zijn inclusief voorbereiding, programmakosten en materialen. Exclusief btw en reiskosten trainers, geldig tot april 2014.
info@team4teams.nl – www.team4teams.nl – Contactpersoon voor advies: Pieter Schoe +31 (0)6-20 54 2999.

Katapult bouwen (1,5 uur)

Glimmende oogjes, even terug in de tijd. Dat is het mooie van deze opdracht. Lekker
spelen met een katapult gemaakt van drie meter lange bamboepalen. En natuurlijk bouwt
u hem zelf. Als uw bouwwerk gereed is krijgt u een helm en kokosnoten…
Het speelgoed uit uw jeugd is er niets bij!
Prijs: € 29,50 per persoon met een minimumbedrag van € 295
Teambuilding dagdeelversie (4 - 8 uur)

Aan de slag met verrassende en uitdagende teamopdrachten. De opdrachten lijken
eenvoudig, maar schijn bedriegt. U kiest vooraf de opdrachten die passen bij uw groep.
Wat wilt u getest zien: vertrouwen, uitdaging, creativiteit, flexibiliteit, competitie?
De opdrachten kunnen binnen en buiten worden georganiseerd, individueel, fysiek, of
multicomplex. Keuze uit 20 opdrachten. Dit programma is inclusief senior teamtrainer die
met uw groep na elke opdracht procesmatig en doelgericht reflecteert. Het resultaat is
een veel betere sfeer, deelnemers groeien naar elkaar toe en begrijpen beter waarom
tegenstellingen kunnen ontstaan en wat te doen om beter samen te werken.
Prijs: € 55 per persoon met een minimumbedrag van € 550 (4 uur)
Prijs: € 95 per persoon met een minimumbedrag van € 995 (8 uur)
Teamanalyse ‘Waar staat uw team?’ (4 uur)

In een dagdeel krijgt u zicht op uw team en direct met verbeterde sfeer als resultaat. U
geeft ons een focus: effectief samenwerken, vertrouwen, feedback geven, creativiteit in
het team testen? Deze bedrijfstraining versterkt de effectiviteit in uw team. Doormiddel
van outdooropdrachten bieden wij flexibel en in goed contact een programma op maat.
Voor alle soorten teams en in elk jaargetijde. Na twee weken komt de trainer langs om de
effecten in uw team te evalueren.
Prijs: € 95,00 per persoon met een minimumbedrag van € 995

Clinic Communiceren met Stijl (4 tot 12 uur)

In een dagdeel krijgt u zicht op uw team en uw onderlinge stijl van communiceren.
Mensen communiceren met redenen. Wie de redenen van collega’s kent kan met meer
effect aansluiten. Daarom is een clinic communicatiestijlen een perfecte investering. In
een tweede dagdeel leert u inzien hoe collega’s communicatiestijlen in de praktijk
inzetten. Verrassend om te zien hoe een afgestemd team een mix van stijlen kan inzetten
voor beter resultaat. In het derde dagdeel leert u samenwerkend feedback geven aan uw
collega’s. U leert het onderscheidt tussen kritiek en feedback. Een actieve en effectieve
wijze om de samenwerking te versterken! Vraag ons naar de mogelijkheden.
Prijs: € 55,00 per persoon voor enkel het eerste dagdeel met een minimumbedrag € 750
Prijs twee aansluitende dagdelen: € 75,00 met een minimum van € 950
Prijs drie aaneensluitende dagdelen: € 95 met een minimum van € 1250
Prijs terugkomdagdeel na drie dagdelen: € 25 per deelnemer met een minimum van € 295
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