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OFFERTE  

 

Offerte no. : 2011.24.01.01 

Organisatie  :  

Opdrachtgever :  

 

Betreft  : Teambuilding twee-daagse Ameland  

Locatie  : Ameland, Golden Tulip Hotel Noordsee 

Dagdelen  : zes in totaal  

Deelnemers : Aantal in overleg 

Niveau  : medior medewerkers 

Periode  : in overleg 

Trainer  : senior trainer 

 

Doel  

Samen met de opdrachtgever zullen we in een persoonlijk gesprek de 

doelstelling vaststellen. In dit gesprek zullen we ook de huidige 

situatie, team samenstelling, achtergronden, trainingservaring, etc. 

bespreken. 

Aan de hand van dit gesprek zal er een definitieve offerte gemaakt 

kunnen worden. Met de juiste aantallen, trainingsinhoud en 

bedrijfscultuur.  

Onze specialisatie ligt in de intermenselijke vaardigheden.  

Wie ben je, wat wil je, hoe bereik je de gestelde doelen, hoe kom je 

over op je collegae, wat is jouw teambijdrage en wat verwacht jij 

van anderen. Maar ook; hoe zie jij het team, wat is de kracht van 

jullie team, waar zitten de valkuilen, hoe kunnen jullie deze 

wegnemen, waar zit de groei en hoe past de teamontwikkeling met je 

persoonlijke ontwikkeling. 

Communicatie en intrinsieke interesse is hierbij natuurlijk sterk 

verbonden. 
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Werkwijze 

JATIIL Training & Coaching verzorgd een twee-daagse externe 

training waarbij medewerkers van opdrachtgever samen met de 

leidinggevende gedeelde ervaringen zullen opdoen. Deze ervaringen 

zullen zowel actief (outdoor) alsmede actief intermenselijk zijn.  

Vanuit de gedachte “Kracht door kwetsbaarheid” zullen de collegae 

opnieuw kennismaken en de onderlinge relaties versterken. Tijdens 

deze tweedaagse worden deelnemers aangesproken op hun 

teambijdrage, inzet en (toekomst) verwachtingen. 

De teambuilding heeft als naam :  

“Het collectief is groter dan de som der delen.” 

 

De collegae zullen een hernieuwde kennismaking doorlopen en vanuit 

de gedachte van Professor Meredith Belbin zullen we ieders rol 

binnen het team inzichtelijk maken. Waar ligt ieders kracht en 

zwakte. 

Het complete team zal samen het persoonlijke kwaliteitenspel gaan 

spelen. Een enerverend en soms emotioneel moment waarin we de 

onderlinge empathie en sensitiviteit sterk verbeteren. 

De trainer zal met een speelse, directe, wijze van communiceren 

deelnemers prikkelen om zo objectief mogelijk hun eigen functioneren 

te analyseren. Verbeterpunten op te pakken en met een “Open Mind 

Approach” zoveel als mogelijk te groeien in hun eigen functioneren. 

We zullen verblijven in het viersterren hotel Golden Tulip Noordsee 

te Ameland alwaar we zowel overnachten alsmede trainen. (locatie 

is indicatief, andere mogelijkheden bespreekbaar) 

Bovenstaande twee daagse kan separaat worden ingekocht maar kan 

ook als onderdeel worden gezien van een teambuildingstraject 

waarbij wij zowel op de werkplek trainen & coachen alsmede dit 

outdoor programma met uw medewerkers verzorgen. 
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Indeling dagen 

 

Dag 1 

 

  Verzamelen 9:00 

Boot vertrekt 9:30 

Aankomst Ameland 10:15 

Aankomst hotel 10:30 

Aftrap training 10:40 

Lunch/broodjesbuffet 12:40 

Taxi 13:00 

Paardrijden 13:15 

Taxi 14:15 

Aanvang training 14:30 

Einde training / inchecken 18:30 

Borrel in bar 19:30 

Aanvang diner 20:00 

Einde diner 22:30 

aankomst strand kampvuur 23:00 

 

 

Dag 2 

    

      

8:00 

ontbijt + 

uitchecken 

   9:00 Aanvang training 

   13:00 Lunch 

    13:30 Taxi vertrek 

   13:45 Powerboat 

   15:15 taxi vertrek 

   15:30 Aanvang kwaliteitenspel 

  17:00 Evaluatie moment 

   17:30 afsluiten 

    17:45 vertrek naar boot 

   18:30 boot vertrekt + diner aan boord 

 19:30 aankomst 
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Toelichting 

Op de eerste dag verzamelen we bij de haven van Holwerd en gaan 

we letterlijk onze zekerheid, het vaste land, achter ons laten. Op het 

eiland zullen we zowel indoor als 

outdoor trainingsmomenten kennen. Er 

wordt op de eerste dag effectief 6 uur 

getraind en op de tweede dag wordt 

er effectief 5,5 uur getraind. Buiten de 

ingeplande trainingsuren zal het 

groepsproces verder vorm krijgen. Zo 

zijn er informele momenten waarbij er 

contacten worden gelegd (soms in 

opdrachtvorm) en is er ruimte voor 

nadere kennismaking. 

Door de lange dagen en diverse activiteiten komen er eigenschappen 

naar boven die op een reguliere training en/of dagelijkse 

samenwerking minder helder aanwezig zijn. 

 

Paardrijden : rit van 60 minuten 

waarbij de tocht door duinen en over 

strand zal plaatsvinden. Zowel de 

beginner als ervaren ruiter kan hier 

aan meedoen.  

Op anderhalve meter hoogte ervaart u 

het eiland geheel anders. De stilte van 

de natuur, de warmte van uw paard en 

de kracht van de zee zijn in alle tijden 

van het jaar overweldigend.  

 

Kampvuur : aan het einde van de dag sluiten 

we intiem af met een groot kampvuur op het 

strand, onder het genot van een Amelander 

bittertje (Nobeltje). Een speciale ervaring om 

vrijwel alleen op het grote strand te staan 

met je collegae rond het kampvuur. Het 

groepsproces bepaalt de duur van het 

samenzijn. 
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Powerboat : per team gaan de 

deelnemers 90 minuten lang op een RIB 

Powerboat met 700pk vermogen de 

noordzee op en wordt er zowel intensief 

en ruig gevaren alsmede een rustig 

bezoek gebracht aan een gebied vol met 

zeehonden. Een ervaring die in het 

geheugen gegrift zal zijn, zowel 

indrukwekkend qua natuur alsmede 

immense krachten.  

 

Een complete tweedaagse waarin er constructief wordt gewerkt aan 

het dynamische groepsproces en waarin de individuele en 

teamprestaties worden geëvalueerd. 

 

U heeft als opdrachtgever ruime mogelijkheden om uw band met uw 

medewerkers te versterken. Een persoonlijke attentie op de kamer, 

een leuke bedrijfsoutfit om de samenhang van het team letterlijk te 

benadrukken, originele uitnodiging, een herinneringsvideo of een 

persoonlijk woord tijdens het diner of kampvuur. U kunt het verschil 

maken en de binding met u en uw organisatie versterken. 
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Tariefstelling 

JATIIL Training & Coaching hanteert een tarief van € 995,- exclusief 

btw. per deelnemer uitgaande van een minimum van 12 deelnemers. 

Minder of meer deelnemers? Wij verzorgen graag een maatwerk 

offerte. 

 JATIIL Training & Coaching verzorgd de complete begeleiding en full 

time trainer gedurende deze tweedaagse en bijbehorende 

voorbereiding. U heeft één aanspreekpunt en contactpersoon. 

Prijs is exclusief dranken, dranken zullen op basis van nacalculatie 

worden gefactureerd. 

Data in overleg met opdrachtgever. (onder voorbehoud van 

beschikbaarheid) Het programma is indicatief, wij zijn hierin 

afhankelijk van derden, weer en overige omstandigheden. 

Soortgelijke programma’s kunnen wij ook op andere locaties voor u 

verzorgen. 

 

Informatie en mogelijkheden 

Bovenstaande is een informatieve offerte waarbij wij u een 

programma voorstellen met als uitgangspunt “Teambuilding”.  Indien u 

door bovenstaande offerte geïnteresseerd bent geraakt dan 

verzorgen wij graag een maatwerk offerte op basis van uw complete 

wensen en doelstelling. 

Deze tweedagen kunt u als separate teambuildingsdagen inzetten 

maar kan ook als aftrap van een nieuwe periode worden ingezet of 

als onderdeel van een complete teambuildingsprogramma. Wij 

verzorgen ook inhouse trainingen, eventueel in combinatie met één op 

één coaching. 

Wilt u een persoonlijk kennismakingsgesprek dan vernemen wij graag 

van u. 

 

JATIIL Training & Coaching 

Afdeling Ondersteuning 

Email : Ondersteuning@jatiil.nl       

 


