Teambuildingsdag Waddenhoeve

Kano-avontuur.nl

Het doel van deze teambuildingsdag met kanotocht.
Het doel van deze volledig verzorgde teambuildingsdag op de Waddenhoeve en vervolgens op het
water, is niet alleen om er een leuk bedrijfsuitje aan over te houden, maar tevens ook om de
samenwerking tussen collega’s te verbeteren. Op het vlak van overleggen, besluiten nemen,
prioriteiten stellen en het oplossen van problemen in ongewone situaties.
Dit kun je het beste bereiken door de deelnemers uit hun comfortzone te halen en op te zadelen met
een gemeenschappelijk “probleem”: De kano.
“Hoe houden we die kano recht? kiepen we niet om? varen we wel de goede kant op?”
“Waar zijn we? Wat doen die anderen en waarom zouden wij dat wel doen ?”
Op een uitdagende manier wordt het denken en vinden van
antwoorden op gang gebracht. Men neemt ongetwijfeld een
leuke en indrukwekkende ervaring mee naar huis, na deze
recreatieve dag in de gezonde buitenlucht.
Natuurlijk zorgen wij er voor, dat de deelnemers onderweg ook
het een en ander aan uitdagingen te overwinnen krijgen. Door
de te varen route als een speurtocht aan te bieden.
Voorafgaand aan de kanotocht is er in de
groepsaccommodatie onder het genot van koffie en taart een
uitleg. Er wordt alvast “droog geoefend” in prestatieverbetering
als gevolg van overleg. Een vaardigheid die later op de dag wel
eens goed van pas kan komen.
Indien gewenst, kan er een lesje in navigatie, het werken met
kaart en kompas gegeven worden voor diegenen die daar
helemaal niets van af weten. We laten zien dat je zonder dure
middelen toch een nauwkeurig punt op de kaart kunt intekenen.
Want als je in de “Bush” gestrand bent, moet je het doen met de
middelen die je hebt. Daar zijn geen winkels en is er geen
internet.

Waarom deze teambuildingsdag?
Primair willen wij met deze dag, de deelnemers een leuk bedrijfsuitje bezorgen. En tegelijkertijd de
gelegenheid bieden om wat te leren. En dat allemaal op een recreatieve manier, spelenderwijs.
Door het volgen van de ochtendtraining en het uitvoeren van het programma, merken de deelnemers
dat zij naast hun werk, zelf persoonlijk ook baat van de training kunnen hebben. Het zelfvertrouwen
wordt door opgedane ervaringen vergroot en men leert om tijdig ruggespraak te houden. “Je hoeft het
niet alleen te doen” en: “Twee weten meer dan 1”. Eye opener: Overleg geeft vaak een beter
resultaat.
De besluitvaardigheid wordt verbeterd. Dit leert een deelnemer door onderweg vooraf al beslissingen
te moeten nemen over zaken waarvan je op dat moment niet kunt overzien hoe die zullen uitpakken.
Gunstig of juist niet ? De praktijk zal het later uitwijzen.

Teambuildingsdag niet alleen voor het management.
Van deze teambuilding wordt het aanbevolen, dit voor alle lagen binnen het bedrijf te laten zijn. Wat
heeft een bedrijf in deze tijd, nog aan een top waar alle kennis en ervaring op 1 plek zit? En op dat
zelfde moment medewerkers moet aansturen die van toeten noch blazen weten? Als je de opgedane
kennis en ervaring weet te delen, bereik je samen meer. (Directe winst, binnen de L6S: Afname van verspilling.)

Het verloop van de dag.
De Ochtend:
-

-

‘s Ochtends is er een warm welkom. Ontvangst met koffie en
Waddentaart van onze warme bakker Geert Bouwman. Als
iedereen er is, volgt er een uitleg en doen we een oefening
die aantoont dat het resultaat van gezamenlijk overleg toch
echt veel beter is dan de visie van een einzelgänger.
Eventueel volgt er nog een workshop kaart en kompas.
Vertrek in groepjes van 4 personen naar het startpunt van de
kanotocht. Ieder groepje krijgt een hoofdopdracht mee en
een routeboekje met daarin andere opdrachten. Per kano
wordt er een “Mysterybarrel” meegenomen. Deze mag
halverwege de kanotocht pas geopend worden.

De lunch:
Onderweg verzamelen de groepjes zich op een
aangegeven plek voor de lunch. Die lunch wordt
gezamenlijk klaargemaakt op een houtvuurtje. De
“Mysterybarrels” kunnen uitkomst bieden. Ieder groepje
draagt een steentje bij.
Na de lunch wordt er in volgorde van aankomst weer in
groepjes van 4 vertrokken. Met 10 minuten tussentijd om
te voorkomen dat de groepjes bij elkaar blijven.
De Middag:
Het eerste deel van de middag word in beslag genomen door de
rest van de kanotocht en de opdrachten. Na terugkeer op de
Waddenhoeve wacht er de thee, of een drankje.
Als het laatste groepje ook weer terug is volgt er een debriefing.
We laten de deelnemers elkaar hun ervaringen uitwisselen,
stippen de zaken aan die goed gingen, maar ook die niet zo goed
waren en wijzen op het mogelijke resultaat van “Out of the Box”
denken en de juiste prioriteit stellen.

Afsluiting met een Barbecue en kampvuur met
Marshmallows. Gasten zijn welkom.
Na afloop is er een gezamenlijke barbecue. Dit is het moment
waarop eventuele bezoekers of genodigden die niet deelnamen
aan de kanotocht ook gezellig kunnen aanschuiven.
Het kampvuur wordt ontstoken. En voor wie dat wil, kunnen er
ook marshmallows worden geroosterd.
Mogelijk dat iemand zijn of haar gitaar wil meenemen om het
nog gezelliger te maken? De drankjes voor bij de BBQ of het
kampvuur zijn onbeperkt af te halen bij de bar.
Halal, Vega, Vegan en allergiën zijn bij ons geen probleem. Daar kunnen we prima rekening mee houden.
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