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-M kan u helpen bij het vormen van een cultuur
waarin de wil om samen te werken centraal staat.
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Creatie Travel
Voor inspirerende locaties en programma's werkt
Sigma-M samen met Creatie Travel, 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.

Teambuilding & Outdoortraining

Wat is teambuilding

Outdoortraining

Teambuilding gaat over samenwerken en de wíl om elkaar
te versterken. Verschillen tussen mensen kunnen binden in
plaats van verwijderen. Dat is een essentieel uitgangspunt
voor teambuilding. Wanneer de leden van een team de
capaciteiten van de ander willen accepteren als aanvullend
op de eigen mogelijkheden, ontstaat een hecht en sterk
presterend team. Teambuilding verbetert bovendien de
werksfeer en vermindert het ziekteverzuim.

Outdoortraining biedt evenveel ontspanning als inhoud, in
een unieke omgeving. De training kan zelfstandig ingezet
worden, als onderdeel van een bepaald programma zoals
managementtrainingen, aanvullend op een theoretische
sessie tot en met volledige integratie met een programma
dat past bij uw vraag. En het geeft ook de nodige spirit bij
teambuilding.

De 'shared values' worden zichtbaar: de
gemeenschappelijke waarden van uw
organisatie. Door middel van oefeningen
worden mogelijke verbeteringen in kaart
gebracht en met elkaar gedeeld. Het
belangrijkste is dat vervolgens
veranderingen in denkwijze en waarden
mogelijk worden gemaakt en geïnitieerd.
Doelstellingen worden helder gemaakt. Sigma-M noemt dit
'gezamenlijke doelbeleving'. Eerst zal iedereen zich bewust
moeten zijn van de uitgangssituatie. Daarna gaan de neuzen
dezelfde kant uit.

Wat kunt u van Teambuilding verwachten
•
•
•
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•
•

Het ontwikkelen van een positieve grondhouding van
elk teamlid.
Het team en de leden zijn in staat in te spelen op de
continue ontwikkelingen.
Op individueel niveau verbeteren motivatie en
kwaliteit en daarmee het zelfvertrouwen en het
plezier in het werk.
Doordat de leden de kwaliteiten van elkaar
onderkennen én gaan waarderen als aanvulling op de
eigen kwaliteiten, ontstaat synergie: het
gemeenschappelijke resultaat dat groter is dan de
optelsom van de individuele resultaten.
Gezamenlijke ambities versterken de homogeniteit
van het team.
In het team ontstaat de mentaliteit om positief om te
willen gaan met veranderingen.
De slagkracht neemt toe.

Afhankelijk van het leerdoel geven de
oefeningen inzicht in talenten, communicatie,
samenwerking, de effecten van anderen op
jezelf, de aangeleerde en natuurlijke rollen en
het omgaan met verandering. Daarna vindt de
vertaling plaats naar de praktijk van alle dag.
Het geeft inzicht in eigen functioneren, als
individu, als individu in een team en als team
als geheel.

Locaties en Creatie Travel
Dit krachtige door Sigma-M ontwikkelde product kan op
een aantal locaties in Nederland plaatsvinden. Voor
bijzondere locaties en programma's werken wij samen met
Creatie Travel. Inspirerende activiteiten, avontuur,
ontspanning en inspanning, worden naadloos verwerkt in
de programma's die kunnen plaatsvinden op unieke
locaties.
De salsa leren dansen in Havana, overnachten in de
prachtige woestijn van Jordanië, per ijsbreker naar de
Noordpool, kooklessen in Toscane of flamencolessen in
Sevilla zijn zomaar wat ingrediënten van door Creatie
Travel georganiseerde reizen. Geen uitdaging gaat deze
reisarchitecten te ver. Ook dichtbij huis ontwikkelen wij
reizen, die feilloos aansluiten op uw doel en het
programma, zoals: strandjutten op Texel, zeilen of gezeild
worden op het IJsselmeer, of survival in de Veluwse
wildernis.
Onze missie is pas geslaagd als we een blijvende
herinnering creëren die niet alleen schitterend is, maar
ook effectief.

