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INFORMATIE BEDRIJFSTRAINING  
SAMEN STERKER 
 
Een 1 of 2-daagse teambuilding gericht op samenwerking en persoonlijke 
ontwikkeling 
 

Doel van de training 
De bedrijfstraining ‘Samen Sterker, plezier en samenwerken gaan hand in hand’ is een 
maatwerk training, bestemd voor (een afdeling binnen) een organisatie. De training richt zich 
op de ontwikkeling van communicatievaardigheden om de samenwerking te versterken en 
gaat eventueel hand in hand met een dag plezier aan boord van een zeilklipper. 
 

Duur en kosten 
Voor de training geldt een investering op basis van aantal deelnemers, duur en specifieke 
maatwerk wensen. 
 

Voorbeeld inhoud training 
Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een vragenlijst voor bepaling van de 
persoonlijkheidsprofielen (meta denkstijlen). Tijdens de teambuilding werken de deelnemers 
samen, gaan de deelnemers aan de slag in subteams en vinden er plenaire sessies plaats.  
 
Op de teambuilding kunnen de volgende zaken aan bod komen: 

• uit je comfortzone stappen en doorbreken van oude patronen; 
• de basis van de persoonlijkheidsprofielen om personen mee te typeren; 
• de herkenning van de (eigen) communicatiemethode en denkstijlen; 
• het benoemen van persoonlijke leerpunten en het gezamenlijke doel; 
• de relatie met het eigen gedrag en het gedrag van anderen; 
• persoonlijke drijfveren in relatie tot de waarden van de organisatie; 
• toepassing van de persoonlijkheidsprofielen om beter te communiceren; 
• ieders persoonlijke talenten en inzichten inpassen in de dagelijkse praktijk; 
• het bevorderen van de samenwerking en de professionalisering. 

 

Resultaat 
Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat om de samenwerking binnen het 
team te versterken, gebruikmakend van de sterke en zwakke kanten van het team. En weten 
de deelnemers wat hun speciale bijdrage aan het team kan zijn, alsmede wat ze wel en niet 
van elkaar kunnen verwachten.   
De deelnemers nemen een stapje verder in hun persoonlijke ontwikkeling. 
 
Indien gewenst, kan als vervolg op deze training een persoonlijk coachtraject worden ingezet 
en/of een communicatietraining voor de medewerkers worden uitgerold. 


