Vergaderbreaks
Door een vergaderbreak of teambuildingsactiviteit in te lassen, verandert de dynamiek in
de groep. Van een teamworkshop schapen drijven of blind boogschieten tot outdoor
cooking. Wat past het beste bij uw team of doel?

Workshop Schapen drijven*
Op een originele en ontspannen manier werken aan het versterken van de teamspirit
Een unieke teambuildingactiviteit, actief
aan de slag terwijl je uitwaait in de
uiterwaarden bij de IJsselstroom. Iedereen
gaat op eigen wijze met honden en schapen
aan het werk. Deelnemers worden direct
vanaf het begin actief betrokken en
gedurende het spel wordt er respectvol
geobserveerd en teruggekoppeld door
twee professionele trainers. De inhoud van
de workshop kan variëren, afhankelijk van
de vooraf overeengekomen doelstellingen.
Duur: 2 uur

Kookworkshop
Samen actief in de keuken
Leuk om met de groep de dag af te sluiten met
een kookworkshop. En daarna samen aan tafel
voor het resultaat: een heerlijk vier gangen
diner. De menu’s wisselen per seizoen, waarbij
er aandacht is voor Achterhoekse producten.
Vooraf al wat lekkere hapjes en bij iedere gang
een passende wijn.
Duur: 4 à 5 uur (inclusief diner)

Rondvaart over de IJssel
Varen, genieten en ontspannen
Voor als je wilt relaxen: drie uur varen over
de IJssel. Van Zutphen naar Deventer en
weer terug. Tijd om met elkaar te praten en
om je heen te kijken terwijl het weidse
rivierlandschap langs je voorbij trekt.
Opstappen aan de IJsselkade
Duur: 3 uur

Dance at Work
Al dansend kwaliteiten herkennen en samenwerking verbeteren
Een sociaal innovatieve training om uit vast
werk- of vergaderpatronen los te komen.
Wil je minder sturen en meer beweging
vanuit je team? Dance at Work levert in
een sessie van 2,5 uur een verhoogd
bewustzijn van (elkaars) kwaliteiten &
uitdagingen, verbeterde samenwerking en
een gezond besef van wederzijdse
afhankelijkheid. Pijlers van het werk zijn
Appreciative Inquiry, Deep Democracy,
Transactionele analyse en... dansen!
Duur 2,5 uur

Workshop Vers hout bewerken
Een unieke spatel snijden uit vers hout
Sjors van der Meer & Job Suijker zijn
specialist op het gebied van vers hout
bewerking. Voor teams hebben zij een
interessante workshop ontwikkeld:
allemaal een unieke spatel maken door
middel van vers hout bewerking. Aan de
slag met bijl, mes en andere stoere
handgereedschappen. De spatel gaat mee
als herinnering naar huis. Deelnemers zijn
altijd weer enthousiast over het zelf
gecreëerde resultaat.

Duur 2,5 uur

Bokken voor bedrijven*
Bokken laten zien dat motivatie en samenwerken altijd leiden tot beter resultaat
Leer samen met de bokken van Lydia hoe een
kudde werkt. Wie is de leider? Wie doet er
stoer, maar is dat eigenlijk niet? Wat bepaalt
wie er de baas mag zijn? Door goed te kijken
naar de interactie, wordt er veel zichtbaar.
Lachen mag! Welk team krijgt de bokken het
snelst in de hokken? Welk team werkt het
beste samen op de bokstakelbaan? Een unieke
activiteit. Wie van jullie wint die felbegeerde
BOKaal?
Duur: 1 ½ á 2 uur

Blind boogschieten*
Via de kruis- of handboog samenwerken, communiceren en vertrouwen creëren
Boogschieten heb je misschien al weleens
gedaan, maar blind boogschieten is uniek! Blind
Boogschieten doe je samen! De één is
geblinddoekt en mag schieten, de ander
begeleidt. Een uitdaging: want hoe vertel je
iemand die niets ziet waar te schieten? Hoe
filtert de schutter de informatie en hoe wordt
dit omgezet in een handeling? Welke
begeleidingsstijl zet je in en hoe wordt dat
ervaren door de ander? Deze unieke workshop
blind boogschieten belooft een onvergetelijke
ervaring!
Duur: 1 á 2 uur

Walking lunch
Wandelen – lunchen – informatie opdoen
Een frisse neus halen met een wandeling
over dijk en door de uiterwaarden. Een
waterdeskundige vertelt onderweg over
de watersystemen in de uiterwaarden en
andere wetenswaardigheden over de
omgeving rond De IJsselstroom. Een
duurzaam verpakte lunch gaat mee voor
tijdens de wandeling. Genieten!
Duur: 1 uur

Haka Workshop*
Haka is een combinatie van verbinding en ontspanning, van kracht en plezier
Een unieke Haka workshop voor je
organisatie. Bundel energie en focus en
ontdek jullie eigen teamenergie! Haka is de
meest krachtige teambuilding van dit
moment. Afgeleid van de Maori in NieuwZeeland. Zelfs verstokte einzelgängers leren
in korte tijd hoe te denken, handelen en
slagen als team. Een inspirerende workshop
om jullie bedrijfsdoelen samen te behalen!
Duur: circa 1 uur
* Workshops in samenwerking met BuitenBusiness
Enthousiast? We sturen u graag een offerte op maat. Of liever eerst nog meer informatie?
Mail verhuur@deijsselstroom.info.

