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Voor wie is deze teambuilding?
- - - Jij wil samen met je team:
●

Een echte eenheid vormen

●

Werken aan communicatievaardigheden

●

Meer inzicht krijgen in de rollen en dynamiek binnen een team

●

Aan de slag gaan met een actueel teamdoel

Binnen een originele en natuurlijke omgeving….
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Waarom kiezen voor een teambuilding met
paarden?
- - - Paarden zijn als kuddedieren sterk verbonden met elkaar en met hun omgeving. Dit
zorgt ervoor dat ze gevoelig zijn aan alles rondom hen. Zijn er binnen jouw team:
spanning, frustraties, communicatieproblemen of gaat alles juist goed? Dan voelen
paarden dit aan.
Ze houden een natuurlijke spiegel voor jouw groep of voor een individu en projecteren

dat gedrag terug. Een paard leeft in het hier en nu en is niet bezig met wat hij morgen
moet doen of wat gisteren is gebeurd. Dit maakt dat zij directe, eerlijke en
onbevooroordeelde feedback kunnen geven.

“If you are fearful, a horse will back off.
If you are calm and confident, it will come forward.
For those who are often flattered or feared, the horse can be a welcome mirror

”

of the best in human nature. 
- Clare Balding -
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Wat komt er aan bod / welke thema’s worden
behandeld?

- - - Een teambuilding met paarden is meer dan alleen maar een leuke activiteit. Tijdens de
eerste twee oefeningen worden de teamleden zich bewust van de manier waarop zowel
zijzelf als hun teamleden verbaal en non-verbaal communiceren. Dit geeft hen
inzicht op welke manier de collega’s graag communiceren en hoe ze willen dat er met
hen wordt gecommuniceerd.
Nadat ze elkaars communicatiestijl hebben leren kennen in de individuele oefeningen,
gaan ze als team met elkaar moeten communiceren in de groepsoefeningen. Hoe zijn
de teamleden op elkaar afgestemd, wie neemt hierin welke rol op en in hoeverre wordt
er rekening gehouden met elkaar? Er wordt dus ook gekeken naar de rollen en
dynamiek van het team.
Na de oefeningen is er telkens een nabespreking. Hierin overlopen we de oefening. Er
worden zowel pijnpunten als positieve punten aangekaart.
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In de laatste oefening gaan de teams met een teamdoel van op de werkvloer aan de
slag. Uit de nabespreking van deze oefening worden concrete werkpunten/volgende
stappen/inzichten uitgeschreven om mee te nemen naar de werkvloer.
De combinatie van een originele activiteit met een dier dat op je inspeelt, de inzichten
die naar boven komen en

de werkpunten waarmee men aan de slag gaat in een

natuurlijke omgeving die rust uitstraalt maken dat de samenhang en sfeer in de groep
versterkt.

“Geen eenvoudige opdracht, een paard heeft zijn eigen willetje,
commanderen zoals bij een hond blijkt niet te werken.
Hieruit bleek duidelijk dat communicatie met elkaar een essentiële noodzaak is om
een boodschap duidelijk over te brengen. Deze teambuilding is zeker de moeite

”

waard en je komt heel wat over jezelf en je team te weten.

Brandweer zone Antwerpen
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Praktische informatie
- - - ●

Duur
De teambuilding kan zowel voor een hele dag (8u incl. lunch) als een halve dag
(4u) doorgaan. Bij grotere groepen is een hele dag aan te raden. Hierbij is er
meer ruimte voor diepgang.

●

Aantal personen
optimaal tot 7 personen voor een halve dag, een hele dag tot ongeveer 12 à 15
personen.
Voor grotere groepen kan er overlegd worden.

●

Eetmogelijkheden
Het is zowel mogelijk om lunch als aansluitend avondeten te voorzien. Er wordt
rekening gehouden met mensen met voedselintoleranties, vegetariërs en
veganisten. Voor meer informatie hierover mag u ons altijd contacteren.

●

Prijzen
Voor een prijsofferte : stuur een mailtje naar info@ellenequicoaching.be met het
aantal personen, of u een hele of een halve dag wenst en of lunch, aperitief
en/of diner moet worden voorzien.

Meer beeldmateriaal? Surf naar https://equi-effect.be/
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Contactgegevens
Ellen Cloots
+32475519359
https://equi-effect.be/
info@equi-effect.be
https://www.facebook.com/theequieffect/

