
Wilt u dat uw medewerkers zich sterker betrokken voelen bij uw bedrijf?

Wilt u dat uw mensen hun expertise beter over het voetlicht brengen?

Is het nodig om elkaar weer eens echt te spreken na een verandering?

Moet uw team beter leren samenwerken?

Zoekt u iets meer dan een teamuitje op de kartbaan, maar ook geen zware training in een driesterren hotel?

KOM DAN NAAR SCHATEILAND 

COMBINEERT TRAINING EN TEAMONTWIKKELING MET EEN BELEVENIS DIE U NIET SNEL VERGEET. 



Onze ervaring is dat er verborgen ‘schatten’ te vinden zijn in ieder team en bij elke mede-
werker. Wij zijn er van overtuigd dat het effectiever is om energie te steken in talenten, dan 
u te richten op problemen. Door onze professionele aanpak en de stimulerende omgeving 
bent u in staat het beste in uw team en uzelf naar boven te halen.

SCHATTEN VAN MENSEN

WAT BIEDEN WIJ?
Teamtrainingen om samenwerking en resultaten te
verbeteren.
Vaardigheidstrainingen over communiceren, leiding-
geven en klantgerichtheid.
’Weidagen’ over lange termijnvisie, jaarplannen en de 
vertaling daarvan naar acties in de dagelijkse praktijk.

UNIEK EILAND
De trainingen van Schateiland vinden plaats op een uniek 
eiland in de Kagerplassen, midden in de Randstad. U bent 
te gast op een boerderij waar het boerenbedrijf tijdens uw 
bezoek gewoon doorgaat. Het is er gezellig maar niet chic. 
Het water, de Hollandse luchten en de koeien brengen u 
terug naar het elementaire leven. Het eiland is goed bereik-
baar en er is voldoende parkeergelegenheid.

WAT U KUNT VERWACHTEN
De boer vaart u over met zijn gele pont. Daarna kan er 
van alles gebeuren. Bijpraten in de wei. De feedback van 
uw klanten bekijken op een groot scherm in de schuur. 
Teamrollen vaststellen. Lunchen op een hooibaal. Herken-
bare rollenspellen spelen. Gezamenlijk de koeien naar de 
stal loodsen. De samenwerking evalueren. U keert terug op 
het vaste land met frisse inzichten, concrete afspraken en 
gespreksstof voor bij de koffieautomaat.

PROGRAMMA OP MAAT
In het intakegesprek bespreken wij uw specifieke situatie 
en uw vragen. Daarna maken wij een programma op maat. 
Afhankelijk van uw vraag duurt het programma één of meer 
dagen. U kunt de organisatie volledig aan ons overlaten, in-
clusief uitnodigingen, activiteiten, arrangement en evaluatie.

DE TRAINERS
U wordt begeleid, verrast en uitgedaagd door Walter  
Landwier en Marieke van Maanen. 

Walter is jurist en communicatiewetenschapper. Hij heeft 
als manager en teamcoach gewerkt in het bedrijfsleven. 
Zijn kracht ligt in het analyseren van teamprocessen en het 
stimuleren van eigen verantwoordelijkheid in een team. 

Marieke is sociaal psycholoog. Zij heeft jarenlange ervaring 
als managementtrainer en adviseur bij een gerenommeerd  
trainingsbureau. Haar specialisme is mensen bewust maken 
van hun eigen gedrag zodat ze zich verder ontwikkelen. 

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

HUGO DE VRIESSTRAAT 58 

2313 RJ LEIDEN 

T: 06 338 340 91

E-MAIL: INFO@SCHATEILAND.COM

WWW.SCHATEILAND.COM 


