
Schateiland
Ontwikkel de schatten in uw organisatie

Bent u op zoek naar een trainee- of talentprogramma?

Wilt u een aantrekkelijke werkgever zijn voor talenten?

Wilt u leuke én praktisch toepasbare trainingen voor uw  talenten of trainees?

Wilt u zichtbare groei en resultaten zien?



Schateiland richt zich op het versterken van talenten van mensen en het ontwikkelen van de minder sterke 
punten. Door onze frisse, praktijkgerichte aanpak en onze stimulerende eilanden zijn uw trainees en talenten in 
staat het beste in zichzelf naar boven te halen.

Wat bieden wij
Een volledig één- of tweejarig trainee- of talentpro-
gramma op unieke eilanden in Nederland en België.
Praktijkgerichte trainingen over persoonlijke effec-
tiviteit, communicatie, adviseren, en leidinggeven.
Een maatwerkprogramma waarin uw organisatie 
centraal staat (met eigen film, managementgame en 
eigen opdrachten).

Schatten van trainees
Trainees en talenten zijn erg leergierig, maar hebben 
nog weinig praktijkervaring. Daarom bieden wij her-
kenbare en relevante oefencases. 
Onze feedback en tips zijn direct en persoonlijk. Om-
dat we werken in een gezellige en ongedwongen sfeer, 
kunnen de trainees dat goed van ons hebben. 
De trainees worden tijdens het traineeship continu 
uitgedaagd en geprikkeld om op een vernieuwende 
manier te leren.

Talentprogramma 
1. Samen met u organiseren we de training  
‘…….(uw bedrijfsnaam) voor Dummies’ 

In één dag of twee dagen krijgen uw trainees of talenten 
een goed overzicht van alles wat uw organisatie doet. 
Collega’s uit de organisatie verzorgen de verschillende 
programmaonderdelen en Schateiland maakt er samen 
met u een aantrekkelijk en afwisselend programma van.

2. U stelt voor een periode van 1 of 2 jaar een programma 
samen met bijvoorbeeld de volgende modules: 

Professionele vaardigheden

Persoonlijke effectiviteit
Inzicht in talenten en ontwikkelpunten door  
drijfverentest en actieve oefeningen op ons eiland in 
IJmuiden.

Communicatieve vaardigheden
Inzicht in de eigen communicatiestijl, oefenen met 
vaardigheden als actief luisteren en feedback in en om 
de boerderij.

Adviesvaardigheden
Cases om vaardigheden te trainen, presentatie- 
techniek, rollenspellen met acteur.

Leidinggevende vaardigheden

Leidinggeven aan mensen
Game ‘Leidinggeven bij ..’ (uw bedrijf). De trainees 
beleven een dag uit het leven van een manager, ze 
voeren gesprekken met medewerkers, oefenen met 
prioriteren en houden een speech bij de borrel.  
Situationeel leidinggeven in de praktijk.
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Leidinggeven aan (project) teams
Trainees leren tijdens actieve challenges om teams te 
coachen en vergaderingen voor te zitten.

Leidinggeven aan veranderingen
Praktijkopdracht aan de hand van de veranderstap-
pen van Kotter. De trainees adviseren het manage-
ment van uw organisatie over de manier waarop 
relevante veranderingen kunnen slagen.

 
3. Aanvullend aan de trainingen volgen de trainees 
binnen uw organisatie in deze periode drie leertra-
jecten waarbij ze hun talenten kunnen toepassen in de 
praktijk:

De Startup - de trainees ontwikkelen als team een 
bruikbaar product voor uw organisatie
De Denktank - de trainees geven verfrissend advies 
over een concreet
De APK - praktijkgerichte coaching en intervisie ‘on 
the job’ 

Samenwerken met Schateiland 
We werken nauw samen met uw organisatie en met de 
begeleider(s) van de trainees of talenten. Met u maken 
wij een maatwerkprogramma met training, relevante 
praktijkopdrachten en tussentijdse coaching om de  
trainees continu te laten leren. Schateiland biedt de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een gecombineerd 
trainee- of talentprogramma waarbij ook trainees of 
talenten van andere organisaties deelnemen.

Uniek eiland
Een deel van het trainee- of talentprogramma vindt 
plaats op onze unieke eilanden. Op ons eiland bij Leiden 
zijn uw trainees te gast op een kaasboerderij met 50 
melkkoeien. Het boerenbedrijf gaat tijdens uw bezoek 
gewoon door. Op ons eiland bij IJmuiden verkennen uw 
trainees een fort met ondergronds gangenstelsel. Hier 
oefenen trainees met het aansturen van een (project) 
team. Schateiland werkt ook op bijzondere locaties bij u 
in de buurt.

De trainers
De trainers van Schateiland zijn pragmatisch en resul-
taatgericht. Zij creëren een prettige sfeer en zorgen  
ervoor dat de trainees weer met nieuwe energie aan de 
slag gaat. Walter Landwier is jurist en communicatie- 
wetenschapper. 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.
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“Ik heb het traineeprogramma van Schateiland als zeer 

positief  ervaren. Fris, uitdagend en inspirerend door de 

speciale locaties en de gemoedelijke sfeer die daardoor 

ontstaat. Kenmerkend is het persoonlijke contact met 

de trainers gedurende het traineeprogramma; top!”

“Inmiddels heb ik verschillende trainingen gehad van 

de trainers van Schateiland. Elke training gaf  veel  

nieuwe inzichten en gaf  mij handvatten om in de  

praktijk mee aan de slag te gaan. Ik heb veel over  

mezelf  geleerd en kijk uit naar het tweede jaar van  

het programma!”

“De trainers zijn professioneel en weten je iedere  

training weer uit te dagen. Geen stijf  gedoe, lekker  

op een authentieke manier en to the point.”

“Unieke aanpak waarbij de theorie direct toepasbaar 

is in de praktijk. Tijdens de trainingen wordt er veel 

‘gedaan’ i.p.v. gedacht. Door simpele en tot de  

verbeelding sprekende theorieën blijft het geleerde 

makkelijk hangen.” 

“Heb tot nu toe meerdere trainingen gehad van 

Schateiland op het gebied van communicatie en  

management vaardigheden. Al deze trainingen zijn 

super opgezet!! Mooie combinatie tussen theorie en 

oefenen in de praktijk! Ook de rollenspellen zijn super 

als trainingsmiddel om te oefenen!”

Met Enexis wonnen wij in 2015 de prijs voor het beste 
traineeprogramma van de Benelux. Schateiland is ge-
kozen tot ‘Beste opleider van Nederland 2015’ en is een 
CRKBO gecertificeerde instelling. De trainees en  
talenten van deze organisaties gingen u voor:
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