
SCHATEILAND TRAINING & TEAMONTWIKKELING
ONTDEK DE SCHATTEN IN UW TEAM

Wilt u de talenten in uw team beter benutten?

Wilt u de communicatie en de samenwerking verbeteren?

Wilt u klantgerichter werken met uw team?

Wilt u leuke én praktisch toepasbare teambuilding?

KOM DAN NAAR SCHATEILAND!



Schateiland is er van overtuigd dat er ‘schatten’ te vinden zijn in elk team en bij iedere medewerker. Onze ervaring is dat het 
effectiever is om energie te steken in talenten, dan aandacht te besteden aan problemen. Door onze frisse aanpak en onze 
stimulerende locaties bent u in staat het beste in uw team en uzelf naar boven te halen.

WAT BIEDEN WIJ?
Teambuilding om samenwerking en resultaten te  
verbeteren.
Teamtrainingen over communicatie, leidinggeven,  
adviseren en klantgerichtheid.
’Weidagen’ om met gebruik van ieders kwaliteiten  
de teamdoelen te halen.

UNIEKE EILANDEN
Wij ontvangen u graag op één van onze eilanden. Op ons 
eiland bij Leiden bent u te gast op een kaasboerderij met 
50 melkkoeien. Het boerenbedrijf gaat tijdens uw bezoek 
gewoon door. 

Op ons eiland bij IJmuiden verkent u een halfondergronds 
fort met uitgebreid gangenstelsel en veertig ondergrondse 
kamers. Hier kan uw team ook actieve samenwerkings-
oefeningen doen. Schateiland werkt ook op locaties bij u in 
de buurt.

WAT U KUNT VERWACHTEN
Schateiland maakt gebruik van dynamische werkvormen 
waardoor mensen inzicht krijgen in de kwaliteiten van het 
team. U bekijkt bijvoorbeeld een film met feedback van uw 
klanten, u speelt een spel over het omgaan met verschil-
lende belangen of u ontdekt in een kerker een verborgen 
talent van een collega. Onze theorie is kort en praktisch 
toepasbaar. Waar mogelijk gaan we naar buiten. De wei in 
of het water op. Het team heeft samen een leuke dag én 
gaat naar huis met concrete afspraken. 

ONZE PROGRAMMA‘S 
Onze meest gevraagde programma’s zijn: 

Teambuilding op Schateiland  - Verbeter de samen- 
werking en de communicatie.
Kleurrijk Samenwerken - Ontdek de ‘schatten’ in uw 
team (met online vragenlijst).
Klantgericht Samenwerken - Verhoog samen de klant-
tevredenheid.

Op onze website www.schateiland.com vindt u informatie 
over deze en andere programma’s. Onze programma’s zijn 
in het Engels beschikbaar. 

Wij maken samen met u een programma dat past bij de 
context en de doelen van uw team. 

DE TRAINERS
De trainers van Schateiland zijn pragmatisch en resultaat-
gericht. Zij creëren een prettige sfeer en zorgen ervoor dat 
het team weer met nieuwe energie aan de slag gaat. Walter 
Landwier is jurist en communicatiewetenschapper. Walter 
heeft als people manager gewerkt bij KPN. Marieke van 
Maanen is sociaal psycholoog. Marieke heeft als senior 
trainer gewerkt bij GITP. 

Wij komen graag bij u langs voor een gesprek. U kunt ons 
bereiken via telefoonnummer 06 33 83 40 91 of via  
info@schateiland.com.

SCHATTEN VAN MENSEN

HUGO DE VRIESSTRAAT 58 

2313 RJ LEIDEN 

T: 06 338 340 91

E-MAIL: INFO@SCHATEILAND.COM

WWW.SCHATEILAND.COM


