
Teambuilding op SchaTeiland
onTdek de SchaTTen in uw Team

Actief bezig zijn met uw team

Ervaren wat goed werkt in de samenwerking

Vertalen ‘schat aan ervaring’ naar de dagelijkse praktijk



Onze ervaring is dat er verborgen ‘schatten’ te vinden zijn in ieder team en bij elke medewerker. Wij zijn er van overtuigd dat 
het effectiever is om energie te steken in talenten, dan u te richten op problemen. Teambuilding op Schateiland heeft als doel 
om de samenwerking en daarmee de resultaten te verbeteren. Dat doen we door op het eiland actief ieders ‘schatten’ naar 
boven te halen.

waT wij bieden
Teambuilding voor betere samenwerking in het team
Teambuilding voor betere samenwerking tussen teams
Teambuilding voor management teams
Teambuilding voor grotere groepen

uniek eiland
De teambuilding vindt plaats op een uniek eiland in de 
monding van het Noordzeekanaal bij IJmuiden, 30 minuten 
van Amsterdam. Op het eiland ligt een halfondergronds 
fort met uitgebreid gangenstelsel en meer dan veertig 
kamers. Het eiland is een uitdagende en originele locatie, 
goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. 
Overnachten is mogelijk vlakbij aan de jachthaven van 
IJmuiden.

wanT u kunT verwachTen
De programma’s van Schateiland Teambuilding zijn actief 
en verrassend. Met games en actieve oefeningen ervaart het 
team wat goed werkt in de samenwerking. Samen abseilen, 

geblinddoekt door het fort, teambalans zoeken op de wip, 
in de kerker samen door het spinnenweb of elkaar redden 
in zee. Onvermoede talenten komen naar boven.

De teamleden worden zich bewust van hun eigen stijl van 
communiceren. Ze ervaren hoe ze afspraken maken, hoe ze 
problemen oplossen en hoe feedback werkt. 
Met praktische tips en modellen leert het team hoe ze de 
‘schat aan ervaring’ in de praktijk vast kunnen houden. 

Zo biedt Schateiland teambuildingsdagen die niet alleen 
leuk zijn, maar ook de teamprestaties verbeteren in de 
praktijk. 

Teamprogramma op maaT    
Onze teambuilding moet relevante inzichten en afspraken 
voor de praktijk opleveren. Daarom bespreken wij in een 
intakegesprek uw specifieke situatie en vragen. Daarna 
maken wij een teamprogramma op maat. Afhankelijk van 
uw vraag duurt het programma een of meer dagen.

de TrainerS  
Walter is jurist en communicatiewetenschapper. Hij heeft 
als manager en teamcoach bij KPN gewerkt. Zijn kracht ligt 
in het sturen van een team naar een concreet resultaat. Hij 
is in staat een team zelf te laten ervaren hoe ze beter 
kunnen samenwerken. 

Marieke is sociaal psycholoog. Zij heeft jarenlange ervaring 
als trainer bij GITP. Marieke maakt mensen bewust van hun 
eigen gedrag. Ze geeft concrete adviezen waarmee teams en 
deelnemers zich in de praktijk verder kunnen ontwikkelen.

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