Alles zelf doen
is optellen
Samenwerken
is vermenigvuldigen
Teambuilding

Outdoor

Vogeltrek is een boeiend fenomeen en leerzaam voor
teambuilding. De vluchten vogels in V-formatie leveren
een resultaat dat 72% hoger ligt dan ze individueel hadden
kunnen bereiken. Ze laten elkaar niet in de steek. Ze
helpen elkaar, zodat zoveel mogelijk vogels het einddoel
bereiken.

Waarom zou een training buiten meer effect hebben dan
een training binnen?
In een totaal andere omgeving, buiten, zijn voor iedereen
de omstandigheden gelijk. De materialen waarmee
gewerkt moet worden zijn voor iedereen hetzelfde. De
focus ligt op het leerdoel. Inhoudelijk heeft niemand
voordeel. Hiërarchie, vakkennis en beperkingen worden
even vergeten. Iedereen heeft dezelfde uitgangspunten.
Het enige wat telt is wie je bent en wat je doet als
individu, als team en als individu in het team.

Er zijn parallellen tussen de ontwikkeling van een
organisatie en de vogeltrek. Wat drijft teams om samen te
werken. Als de kou uit het noorden voelbaar is, dan is
het vaak te laat. Strategie en timing zijn essentieel. Het
doel moet voor iedereen duidelijk zijn, niet alleen in
woorden, maar ook in de beleving. Een individueel doel
lijkt ondergeschikt, maar blijkt mee te profiteren.
Doelmatigheid ontstaat door hulp te accepteren, maar
ook te geven.
Sigma Management kan u helpen bij het vormen van een
cultuur waarin de wil om samen te werken centraal staat.
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Sajet Special’s
Voor inspirerende locaties en programma's werkt
Sigma Management samen met Sajet Special’s, de specialist
in het creëren van reizen. Uw wensen en doelstellingen
worden vertaald in effectieve en originele programma's.
Deze worden begeleid door professionals, zodat u zich
kunt concentreren op het doel van de reis.

