Met je team een dag de natuur in
voor een ontspannen en inspirerende dag
Beleef met ons een inspirerende dag in de natuur! Wij bieden dit aan in een ontspannen en ongedwongen sfeer. Wanneer we samen de natuur in gaan kom je
letterlijk met jouw team in beweging. De natuur is puur. Het authentieke ervan
maakt ook het authentieke in mensen los.
Door een unieke mix van twee gepassioneerde natuurgidsen, die deze passie meenemen in hun coaching, ontstaat
een uniek concept. Dit concept hebben we ondergebracht in de groene verwondering. Verwondering over alles
wat we op ons pad tegenkomen, de schoonheid van de
natuur , de schreeuw van een buizerd, het proces van de
seizoenen en nog veel meer. Graag nodigen wij u uit om
met ons op pad te gaan in ons mooie Leudal!

wensen van het team. Op verzoek van het team kan er één
of meerdere dagen/dagdelen georganiseerd worden.

VOOR WELKE TEAMS ZIJN DE TEAMDAGEN GESCHIKT
Voor teams die
• samenwerking willen optimaliseren
• een ontspannen teamdag willen hebben
• meer kwaliteit willen behalen
• oplossingsgericht bezig willen zijn

VOOR WIE?
Een teamdag in de natuur is in eerste instantie een dag om
op een ontspannen manier met elkaar in contact te zijn.
Tijdens een wandeling staan alle neuzen in dezelfde richting
en is het gemakkelijk om met elkaar in gesprek te komen,
een team komt zo letterlijk in beweging.
Tijdens de teamdag kunnen we in zoomen op de vragen
die aan bod komen en spelen binnen het team.Waarom
dient een vraag zich juist nu aan op deze locatie, leeft deze
binnen de hele groep of is het een individuele vraag? Wat
is de metafoor? Wat wij belangrijk vinden is om de communicatie binnen het team te bevorderen/stimuleren door het
aanbieden van verschillende werkvormen.

WAAROM KIEZEN VOOR DE GROENE VERWONDERING?
•
•
•
•
•
•
•

er wordt uit gegaan van de mogelijkheden van mensen
een vertrouwelijke en rustgevende sfeer
deskundigheid en ervaring
samenwerking op basis van respect en gelijkwaardigheid
een positieve benadering
oplossings- en doelgericht werkend
oprechte aandacht

ALGEMENE INFORMATIE
• teams tot maximaal 25 personen
• kosten zijn afhankelijk van duur teamdag/ locatie/wensen/
aantal personen, neem contact met ons op voor een prijsopgave

WAT KUNNEN WE TEGENKOMEN?
• Waar gaan we naartoe als we op een kruispunt aankomen?
• Wie neemt hierin de leiding? Wie volgt?
• Wie houdt overzicht en wie durft het vertrouwde los te
laten en te vertrouwen op het onbekende
• Verbazing als de stille persoon binnen de groep zich ontpopt tot een ware natuurkenner

ONZE WERKWIJZE
Wij bieden de teamdagen aan in natuurgebied het Leudal en hebben een locatie waar diverse mogelijkheden zijn
wat betreft pauze mogelijkheden, lunch en een ruimte voor
het (eventueel) houden van presentaties. De duur van de
teamdag wordt van tevoren afgesproken, zodat er rekening gehouden kan worden met de samenstelling en de
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