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Outdoor 

 

Pact Outdoor training is effectief leren door te ervaren en te beleven. In onverwachte 

omstandigheden, met uitdagende werkvormen leren door observeren, reflecteren maar 

vooral door te doen. Experimenteer met ander gedrag en ontdek nieuwe kwaliteiten die jouw 

impact vergroten in de praktijk met Paarden, Schapen, Bouwen, Restaurant, Vechtkunst, 

Gelaatkunde en Persoonlijk Leiderschap op Reis. 

 

Pact levert de volgende Outdoor programma’s:  

 

1. Teamdriving ‘Leidsels in de hand’ 

2. Leiding geven op afstand Schapendrijven  

3. Samenwerking Cross that Bridge 

4. Samenwerking Robinson  

5. Samenwerken ’t Archipel Spel  

6. Restaurant for a Day 

7. Handschriftanalyse  

8. Gelaatskunde 

9. Boksen  
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Teamdriving ‘Leidsels in de hand’ 

 

Algemene informatie. 

Thema:  Samenwerking, leiding geven en effectief communiceren. 

Groep:   9 tot 18 deelnemers (meer deelnemers is op aanvraag mogelijk!) 

Duur:    4 tot 8 uur. 

Locatie:  specifieke eisen 

 

Voor wie? 

Directie-, management-, afdelings- teams die op zoek zijn naar de basis van succesvol 

werken met teams en individuele professionals die beter willen leren sturen. 

 

De gehele clinic in één alinea. 

Teamdriving is geïnspireerd door de mensport; een team van koetsier, paarden en de koets. 

Ook zij vormen een team waarin het succes afhangt van het juiste materiaal, de onderlinge 

communicatie en de verbondenheid en het vertrouwen tussen mens en dier. De uitdaging 

aan gaan zelf een span paarden met koets over de Veluwe te manoeuvreren geeft bijzonder 

inzichten over het eigen functioneren binnen een team. Maar ook gebruikmakend van de 

natuur; gezamenlijk bouwen, onderzoeken of creëren geeft een team de mogelijkheid om op 

een ontspannen en uitdagende manier naar zich zelf te kijken en daarvan te leren. Fun en 

leren tegelijk! 

 

Programmaonderdelen / specifieke leerdoelen. 

Het programma bestaat uit drie korte inzicht- en bewustwordingsonderdelen: 

1. Wat communiceer ik met mijn stem en houding? 

2. Hoe stuur ik faciliterend of forcerend? 

3. Hoe werk ik aan vertrouwen? 

 

 Inleiding op duidelijk leiding geven en effectief samenwerken; 

 Inventarisatie van verbeterpunten naar aanleiding van ‘paard longeren’. 

 Lunch in de buitenlucht; 

 Weerstand los je voorwaarts op! In subgroepen met paard en wagen de Veluwe op; 
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 Samen werken is samen leren! In subgroepen oefeningen en opdrachten doen; 

 Lessen en werkafspraken koppelen aan de praktijk; 

 BBQ met vreugdevuur. 

 

Onze koetsiers zijn uitnodigend, betrouwbaar en (op een plattelands wijze) trefzeker in hun 

feedback. 

 

Algemeen over de oefeningen. 

Na iedere oefening wordt deze besproken en uitgewerkt. Aan de orde komen o.a. waar de 

sturing, samenwerking of communicatie goed ging en waar verbetering aangebracht zouden 

kunnen worden. 

 

De oefeningen 

1. Contact maken met het paard is soms al een uitdaging op zich. Wat denk je, voel je en 

hoe uit dat zich in het contact. Wat merkt het paard van deze gedachtes en gevoelens 

en uiten die zich non-verbaal. Leer overwicht en vertrouwen te krijgen door gebruik van 

houding en stem. 

 

2. Lezen van de ander doe je door scherp te observeren. Welk gedrag zie je en welke 

interpretaties geef je die observatie. Het paard lezen is een pittige oefening in 

beschouwing en geduld. 

 

3. Duidelijk leiding geven en vertrouwen wekken. Durf je te begrenzen en soms zelfs te 

corrigeren maar durf je ook los te laten en toch ook contact te houden. Behalve durf zit 

de uitdaging in de praktische handeling. Wat doe je en welk effect heeft het? Onder 

onverwachtse omstandigheden mag je twee paarden van ruim 600 kilo de Veluwe op 

sturen. Door kuilen en plassen, om hindernissen heen en toch blijven ontspannen en 

vertrouwen. Zowel voor jou als leidinggevende cq sturende als de paarden cq het team 

een noodzakelijk doel. 

 

4. De finale is daar waar jouw inzichten en vaardigheden van contact maken, duidelijk 

leiderschap, vertrouwen opbouwen en effectieve communicatie en samenwerking 

gekoppeld worden aan de dagelijkse praktijk. 
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Moeilijkheidsfactor van oefening. 

De oefeningen zijn niet moeilijk en worden op maat toegesneden. Wie de uitdagingen aan kan 

en wil gaan biedt Teamdriving voldoende high impact oefeningen. 

 

Leereffect van de oefening. 

Leiderschap, communicatie en samenwerking is gebaat bij meer duidelijkheid. Zowel in stem, 

houding, inhoudelijke boodschap en de intentie ligt de uitdaging om op deze punten te 

verbeteren. 

 

De activiteit in foto’s 
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Leiding geven op afstand Schapendrijven  

 

Algemene informatie 

Thema:  Leiding geven op afstand, delegeren en effectief communiceren. 

Groep:   12 tot 16 deelnemers (meer deelnemers is op aanvraag mogelijk!) 

Duur:    2 tot 4 uur op basis van 16 personen 

Locatie:  specifieke eisen 

 

Voor wie  

Directie-, management-, afdelings- en medewerkerteams 

 

De gehele clinic in één alinea. 

De teamleden moeten d.m.v. effectief communiceren met elkaar schapen over een 

vooropgezet parcours zien te drijven. De instructeur schetst voorafgaande aan de 

schapendrijfclinic de randvoorwaarden die gelden voor deze activiteit en ziet erop toe dat die 

ook daadwerkelijk worden nageleefd.  

 

Programmaonderdelen / specifieke leerdoelen. 

Het programma bestaat uit drie korte inzicht- en bewustwordingsonderdelen: 

Wie ben ik en hoe kom ik over op andere? 

Wat houdt mij tegen in mijn communicatie binnen een groep? 

Hoe communiceer ik effectief? 

 

Algemeen over de oefeningen. 

Na iedere oefening wordt deze besproken en uitgewerkt. Aan de orde komen o.a. waar de 

communicatie goed ging en waar verbetering aangebracht zouden kunnen worden. 

 

De oefeningen 

Deelnemer 1 ‘de leidinggevende’ stuurt deelnemer 2 ‘middelmanagement’ aan vanaf 

minimaal 20 meter d.m.v. een portofoon. Deelnemer 1 mag opdrachten verstrekken aan 

deelnemer 2. Deelnemer 2 mag niet terug communiceren naar deelnemer 1. Deelnemer 2 
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geeft letterlijk alle opdrachten door aan de mensen die in het veld staan om de schapen aan 

te sturen en te drijven over een vooropgezet parcours. 

 

De groep spreekt met elkaar 5 commando’s af die ze denken nodig te hebben om ervoor te 

zorgen dat de deelnemers van de groep de schapen door het Maltezerkruis kunnen drijven.  

 

Commando’s kunnen zijn: lopen, stop, links, rechts, enz. Er wordt een deelnemer uitgekozen 

of kiest zich zelf om de groep aan te sturen. De ‘leidinggevende’ mag slechts gebruik maken 

van de 5 commando’s die zojuist zijn afgesproken. De groep moet precies de commando’s 

volgen. Geen stap meer en geen stap minder. De ‘leidinggevende’ mag mee lopen maar niet 

mee helpen aansturen. Wederom is feedback niet mogelijk. 

 

De instructeur geeft een summiere uitleg over de opdracht. Namelijk, schapen staan daar en 

het hok aan de andere kant van het veld, zorg dat de schapen in het hok komen. Hierbij 

mogen de deelnemers zelf een vorm van communicatie kiezen. Er is iemand die aanstuurt 

(hij mag ook mee helpen sturen). De oefening lijkt hierdoor eenvoudig, echter aan de 

achterzijde van het hok ligt een hond vast. Hierdoor zullen de schapen te allen tijde weigeren 

het hok in te gaan. Bij deze oefening gaat het naast de open communicatie ook om de 

deelnemers uit te nodigen zorgvuldig en compleet met het inwinnen van de informatie om te 

gaan voor aanvang van de opdracht.  

 

Moeilijkheidsfactor van oefening. 

Als oefening 1 en 2 goed worden uitgevoerd ontstaat één-richting communicatie waar geen 

feedback (vragen zoals waarom, wanneer, enz.) in voorkomt. Waarbij oefening 1 meer een 

afspiegeling is van het hele bedrijf en oefening 2 meer de afdelingen moet voorstellen. 

Oefening 3 daarentegen maakt duidelijk of de mensen daadwerkelijk wel willen 

communiceren en dus vragen gaan stellen aan de leidinggevende. Hier zie je duidelijk of 

groepen maar wat doen of dat ze zich aan het doel en hun missie willen conformeren. 

 

Leereffect van de oefening. 

Integrale bedrijfsprocessen en ontwikkelingen raken gefrustreerd als er een eenzijdig 

communicatieplan is (opgelegd). Door open te communiceren en vragen te stellen kan men 

zich beter inleven in de visie en de doelstelling van het bedrijf. 
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Schapendrijven als onderdeel van andere trainingen. 

Deze schapendrijfclinic is ook goed in te passen in trainingen die als thema leiderschap 

hebben. De oefeningen zoals beschreven zullen dan specifiek worden ingericht voor dit 

thema.  

 

 

De activiteit in foto’s 
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Samenwerking Cross that Bridge  

 

Algemene info. 

Thema:  Leiding geven en succesvol samenwerken. 

Groep:   8 tot 20 deelnemers maximaal (meer deelnemers in overleg) 

Duur:    2 tot 4 uur op basis van 12 personen 

Locatie:  specifieke eisen 

 

Secundaire thema’s  

 Communicatie  

 Creativiteit  

 Besluitvorming  

 Leiden/volgen  

 Plannen/uitvoeren  

 Problemen oplossen  

 Vertrouwen  

Voor wie?  

Management-, afdeling- en medewerkerteams, young professionals 

 

De gehele activiteit in één zin. 

Cross that Bridge vormt een fysieke en mentale uitdaging voor het hele team en kan alleen 

slagen als er gestructureerd wordt samengewerkt en als er onderling vertrouwen en 

overeenstemming binnen de groep is.  

 

Programma onderdelen / specifieke leerdoelen. 

Het programma bestaat uit drie korte inzicht- en bewustwordingsonderdelen: 

1. Overeenstemming krijgen binnen je team 

2. Plannen, uitvoeren, knopen doorhakken 

3. Omgaan met tijdsdruk 
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De oefening. 

Na de uitleg van de trainer/spelleider overleggen de deelnemers met elkaar en bepalen ze 

hoeveel tijd nodig is om tot een bouwplan te komen. Als de tijd om is krijgt men de opdracht 

zichzelf op te delen in 2 subgroepen. 

 

Op het terrein moet een denkbeeldige rivier overgestoken worden. Op beide oevers ligt een 

stapel sloophout, touwen, spijkers en hamers. Bij één stapel staan emmers gevuld met water 

die aan het eind van de activiteit gebruikt gaan worden. Aan beide zijden van de rivier begint 

een team te bouwen, waarbij in het begin geen fysiek contact tussen beide groepen mogelijk 

is (de rivier is natuurlijk diep er zijn geen boten). Ieder team bouwt met de beschikbare 

materialen een platform van minimaal 1 meter hoog dat sterk genoeg is om minimaal 4 

volwassenen tegelijkertijd te dragen. In het midden van de rivier staat tevens een platform 

dat nodig is om de oversteek naar de andere oever te kunnen maken. De voor de oversteek 

benodigde loopplank is echter niet lang genoeg en het komt aan op de inventiviteit, het 

onderlinge vertrouwen en precieze samenwerking om toch in het eerste deel van de 

opdracht te slagen.  

Vervolgens is het uitkienen van een verantwoorde gewichtsverdeling de enige strategie om 

de overkant te bereiken. De opdracht is geslaagd als alle personen en loopplanken aan een 

kant worden gebracht en de emmers met water aan de andere kant. 

 

Moeilijkheidsfactor van de oefening.  

Cross that Bridge kent een hele snelle eenvoudige oplossing. Echter in groepen is het niet 

eenvoudig om orde te scheppen, een visie en een doel te ontwikkelen en onderlinge 

overeenstemming te bereiken. Hierdoor laat het resultaat altijd langer op zich laten wachten 

dan nodig is. In deze oefening komt duidelijk naar voren: de mensen die graag doen en 

onmiddellijk aan de slag willen en de mensen die goed beslagen ten strijde willen trekken 

met een doortimmerd plan.  
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Leereffect van deze oefening. 

Een eenduidig plan leidt tot een visie en een doel en zal een team snel en effectief naar 

oplossingen voeren.  

 

De activiteit in 4 foto’s 
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Samenwerking Robinson  

 

Algemene info. 

Thema:  Leiderschap, tactisch en gestructureerd samenwerken. 

Groep:    30 tot 200 deelnemers (meer deelnemers op aanvraag mogelijk!) 

Duur:    3,5  tot 6 uur op basis van 70 personen 

Locatie:  specifieke eisen 

 

Secundaire thema’s  

 Leiderschap: beslissingen durven nemen, organiseren en plannen  

 Enthousiasmeren: positieve feedback geven  

 Assertiviteit: open en respectvol omgaan met verschillen van mening en inzicht, 

aanspreken op gedrag, omgaan met kritiek en positieve feedback  

 Zelfmanagement: oplossingen aandragen, aandacht vragen en geven, doelen nastreven  

 Pro-activiteit: meerdere oplossingen genereren  

Voor wie? 

Directie, management-, afdelings- en medewerkerteams, High Potentials  

 

De gehele activiteit in één zin. 

Robinson is een teamactiviteit waar denkkracht en gestructureerd overleg én werken van de 

deelnemers wordt verwacht.  

 

Programma onderdelen / specifieke leerdoelen. 

Het programma bestaat uit drie korte inzicht- en bewustwordingsonderdelen: 

1. Overeenstemming krijgen binnen je team 

2. Plannen, uitvoeren, knopen doorhakken 

3. Omgaan met tijdsdruk 
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De oefening. 

De activiteit ‘Robinson’ is een fysiek en tactisch spel. 

Het speelveld bestaat uit een centraal eiland A met daar omheen een cirkel met 8 kleine 

eilanden B. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf een eilandring C gaan bouwen van 

oude bouwmaterialen om de cirkel B heen. Dit eiland moet sterk genoeg zijn om 6 spelers 

tegelijk te dragen. Alle personen spelen gelijktijdig op het speelveld en zijn verdeeld in 

groepen. De spelers van ieder eiland dragen T-shirts met een kleur. In de startpositie worden 

alle spelers willekeurig over de te bouwen eilanden verdeeld en heeft ieder eiland dus een 

combinatie van de verschillende kleuren. 

 

Het is de bedoeling dat de spelers kleurpersonen met elkaar gaan uitwisselen. Middels een 

grote en een kleine loopplank kunnen zij de oversteek (de reis) naar de andere eilanden 

maken. Het spel is geslaagd als de volgende situatie ontstaat: 2 eilanden met alleen rode 

spelers, 2 eilanden met alleen gele spelers, 2 eilanden met alleen blauwe spelers en 2 

eilanden met alleen groene spelers. 

Ieder eiland heeft een lange loopplank, die echter niet lang genoeg is om van C naar B te 

kunnen reizen. Slechts twee eilanden beschikken nog over een tweede plank. Alleen door 

deze korte loopplank in combinatie met de lange loopplank te gebruiken kan elke gewenste 

oversteek gerealiseerd worden. 

 

Randvoorwaarden van de activiteit: 

 er moet met minimaal 2 personen gereisd worden  

 er mag met niet meer dan 4 personen tegelijkertijd gereisd worden  

 op de eilanden A, B en C mogen nooit meer dan 15 personen staan  

 er mag nooit in een minderheid van kleuren gereisd worden  

  

Moeilijkheidsfactor van de oefening. 

Robinson is een ingewikkeld spel. Men moet met de groep de relatief eenvoudige oversteek 

realiseren alvorens men de kleurpersonen kan uitwisselen. Dit vergt inzicht en 

doorzettingsvermogen van teams. Rust, overzicht en heldere communicatie (onder tijdsdruk) 

zullen de teams naar het gewenste resultaat leiden.  

mailto:info@pactgroep.nl


     

 - 13 - 

PACT groep Haanplein 5, 2566 VD, Den Haag T070-2060173 info@pactgroep.nl 

BTW: NL.181.603.834.B01 Bank nummer: 67.69.42.393 KvK nummer: 27308086 

Tijdens dit spel wordt goed zichtbaar welke deelnemers grote teams kunnen leiden naar 

succes. 

  

Leereffect van deze oefening. 

Passie en doorzettingsvermogen in combinatie met een goed plan van aanpak zal het team 

een visie en een doel opleveren dat ze op weg helpt naar effectieve oplossingen en succes.  

 

 

De activiteit in 4 foto’s 
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De activiteit schematisch weergegeven 

 

  

B

B B

loopplanken

B B

B B

B

C eilanden die deelnemers mbv de materialen nog moeten bouwen mogelijke verdeling van kleurpersonen

per eiland 15 personen 

B eilanden die al gebouwd zijn in het denkbeeldige water

Het meer

A centrale eiland

de loopplanken waarmee de overtocht kan worden gerealiseerd

C

C C

C

C

C C

C A
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Samenwerken ’t Archipel Spel  

 

Algemene informatie 

Thema: Tactisch en gestructureerd samenwerken. ’t Archipel Spel is een 

goede aanvulling op leiderschapstrainingen. 

Totale groepsgrote:  10 tot 30 deelnemers (meer deelnemers op aanvraag mogelijk!) 

Duur:    3 tot 4 uur op basis van 10 personen 

Locatie:  specifieke eisen  

 

 

Secundaire thema’s  

 Leiderschap: beslissingen durven nemen, organiseren en plannen  

 Enthousiasmeren: positieve feedback geven  

 Assertiviteit: open en respectvol omgaan met verschillen van mening en inzicht, 

aanspreken op gedrag, omgaan met kritiek en positieve feedback  

 Zelfmanagement: oplossingen aandragen, aandacht vragen en geven, doelen 

nastreven  

 Pro-activiteit: meerdere oplossingen genereren  

 

Voor wie? 

Directie, management, afdelings- en medewerkerteams, High Potentials.  

 

De gehele activiteit in één alinea. 

Het woord Archipel bestaat uit de Griekse woorden arkhi (leider) en pelagos (zee). Een 

archipel is een eilandengroep in zee, meestal vulkanisch van oorsprong. 

In het tactische Archipel Spel zullen de medewerkers gestructureerd moeten samenwerken 

aan het doel van het spel. Op eiland Zephyr is behoefte aan verschillende grondstoffen die 

daar niet te vinden zijn. De bewoners van eiland Andros (thuisbasis van de HR-afdeling) 

schieten hun mede archipelbewoners te hulp en moeten een weg vol met obstakels (zowel 

fysiek als mentaal) afleggen alvorens ze de benodigde hulp kunnen bieden.  
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Programmaonderdelen / specifieke leerdoelen. 

Het programma bestaat uit drie korte inzicht- en bewustwordingsonderdelen: 

1. Overeenstemming krijgen binnen je team 

2. Plannen (lange termijn), uitvoeren, knopen doorhakken 

3. Omgaan met druk, effectief communiceren 

 

De activiteit. 

’t Archipel Spel is een teamactiviteit waar denkkracht, gestructureerd overleg, samenwerken 

en vertrouwen van de deelnemers wordt verwacht.  

Het speelveld bestaat uit 14 eilanden, verschillend van grootte, die tezamen de Archipel 

vormen (spelveld diameter +/- 35 meter ).  

 

Het is de bedoeling dat de bewoners van eiland Andros (noordelijk gelegen in het speelveld) 

naar eiland Zephyr (zuidelijk gelegen in het speelveld) gaan reizen om hulp te bieden. 

Voordat de reizigers kunnen gaan reizen wordt door de spelleider het spel uitgelegd en de 

voorwaarden geschetst.  

 

Het eiland Andros zal eerst nog gebouwd moeten worden alvorens de oversteek gemaakt 

kan worden naar het tweede eiland Tinos. Het eiland moet worden gebouwd met de 

beschikbare materialen en moet minimaal 1 meter hoog zijn en sterk genoeg om minimaal 6 

volwassenen tegelijkertijd te dragen. De oversteek van en naar de verschillende eilanden 

gebeurt d.m.v. één korte en één lange loopplank of met behulp van boten.  

De loopplanken zijn te kort om een directe oversteek te realiseren naar de eilanden. Hiervoor 

moeten de reizigers een creatieve oplossing bedenken die aan de randvoorwaarden voldoet. 

Ook een oversteek met de boten is aan voorwaarden gebonden: tijdens het reizen van 

Folegrandos naar Sikinos met de boten mag er met niet meer dan 4 personen tegelijkertijd 

worden gereisd en er mag in de boot en op die betreffende eilanden nooit een minderheid 

van kleuren ontstaan. De deelnemers hebben in het begin bij de uitleg van de spelleider 

gekozen voor een blauw dan wel een groen T-shirts. 
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Op hun weg naar Zephyr, langs de andere eilanden, moeten de reizigers vraagstukken 

oplossen, eigenhandig eilanden bouwen en grondstoffen verzamelen. Een andere 

probleemstellingen is het ‘Blue Stone Mysterie van Mikonos’.  

Uitleg over het spel ‘Blue Stone Mysterie van Mikonos’: een stapel stenen om stok A (5 

stenen van klein naar groot gestapeld) moet worden verplaats naar stok C. Hierbij mag stok 

B ook worden gebruikt. Bij het verplaatsen van de stenen moet te allen tijde de kleinste steen 

boven liggen. Het is de bedoeling dat de reizigers het aantal zetten noteren die nodig zijn en 

ook deze zetten registreren.  

 

De noordelijke eilanden zijn: Andros, Tinos, Syros, Rinia, Delos, Mikonos. 

 

De zuidelijke eilanden zijn: Folegandros, Sikinos, Ios, Thirasia, Anafi, Santorini, Christiana, 

Zephyr. 

 

Moeilijkheidsfactor van de oefening. 

’t Archipel Spel is een ingewikkeld spel. Men moet met de groep de relatief eenvoudige 

oversteek realiseren alvorens men naar de verschillende eilanden kan reizen om daar de 

vraagstukken op te lossen. Dit vergt inzicht, denkkracht en doorzettingsvermogen van het 

team. Rust, overzicht en heldere communicatie zullen de teams naar het gewenste resultaat 

leiden.  

 

Leereffect van deze oefening. 

Passie en doorzettingsvermogen in combinatie met een goed plan van aanpak zal een visie 

en een doel opleveren op weg naar effectieve oplossingen en succes. 
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Restaurant for a Day 

 

Algemene informatie 

Thema:  Klantgerichtheid, service en dienstbaarheid. 

Groep:    8 tot 50 deelnemers maximaal (meer deelnemers in overleg) 

Duur:    4 tot 8 uur op basis van 16 personen 

Locatie:  specifieke eisen 

Opmerking:  in dit stuk wordt de uitgebreide versie van Restaurant for a day 

beschreven. Uiteraard kunnen we de oefening in overleg ook 

terugbrengen naar een 3 uur durende activiteit. 

 

Secundaire thema’s  

 Teamwork/moreel  

 Kwaliteit/presentatie  

 Planning/uitvoering  

 Samenwerken  

 Creativiteit  

 

Voor wie? 

Alle teams binnen organisaties die zich bewust moeten worden van en zich moeten 

ontwikkelen in interne en externe klantgerichtheid. 

 

De gehele activiteit in één zin. 

Restaurant for a Day is een culinaire activiteit waar gevoel voor kwaliteit en presentatie door 

goed onderling samen te werken aan bod komen.  

 

Programma onderdelen / specifieke leerdoelen. 

Het programma bestaat uit twee korte inzicht- en bewustwordingsonderdelen: 

1. Hoe Klantgericht ben ik? 

2. Service en dienstbaar zijn zonder onderdanig te worden 
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Algemeen over de oefening. 

Hieronder wordt de meest gekozen versie beschreven. Het is mogelijk de uitgebreide versie 

van Restaurant for a Day te boeken (zie foto’s) waarin het team ook zelf de keuken moet 

bouwen. Mocht u liever de activiteit willen terugbrengen naar een 2 uur durende activiteit, 

zonder het thema en het doel van de activiteit uit het oog te verliezen, dan kan dat. 

 

De oefening. 

De keuken is het zenuwcentrum van een restaurant. Een goed op elkaar ingespeeld en 

samenwerkend team is bepalend voor de uitstraling en de kwaliteit van een restaurant. De 

chef bepaalt samen met een team het menu, de ingrediënten en de presentatie van het 

product. De ingrediënten moeten aan de gewenste kwaliteit voldoen, maar zeker binnen een 

vooraf bepaald budget passen. In 'Restaurant for a Day' staat de groep voor de uitdaging om 

een diner van begin tot einde te verzorgen. De kandidaten krijgen een korte maar gedegen 

uitleg over het kookplan spel.  

 

De groep moet daarna de volgende zaken bepalen:  

 Wie wordt de chef?  

 De groep bespreekt met de chef welke menu’s worden gemaakt. Er kan worden 

gekozen uit 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 3 nagerechten.  

 Wat wordt de groepsindeling (per gerecht is en subgroep verantwoordelijk)?  

 Wie gaat wat inkopen?  

 Welke dranken worden geschonken (wijn/spijs verhouding moet kloppen)?  

 

Nadat de laatste vragen beantwoord zijn krijgt de groep een document met aanwijzingen 

waar de producten kunnen worden gekocht met daarbij een kaart van de stad. De locatie van 

de verschillende winkels wordt met kaartcoördinaten of met foto-opdrachten omschreven. Er 

staan tandems of bakfietsen ter beschikking die als vervoermiddel dienen om naar de 

diverse locaties voor de benodigdheden te kunnen komen. Eenmaal terug op de kooklocatie 

gaan de deelnemers onder het toeziend oog van een chef-kok koken. 
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Moeilijkheidsfactor van de oefening  

Restaurant for a Day is een leuke en gezellige activiteit. Hierdoor wil de aandacht van de 

teamleden nog wel eens verslappen. Consequent klantgericht zijn is een attitude die alleen 

bereikt kan worden door de juiste houding en doorzettingsvermogen. 

 

Leereffect van deze oefening 

De activiteit Restaurant for a Day en het kookplan dat het team gaat uitvoeren is bedoeld om 

service en klantgericht samen te werken met elkaar en voor elkaar. 

 

De activiteit in 4 foto’s 
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Handschriftanalyse  

 

Algemene informatie 

Thema: Inzicht in talent en vaardigheden (o.a. aanvulling op 

adviesvaardigheden) 

Totale groepsgrote:  12 deelnemers maximaal (meer deelnemers op aanvraag) 

Duur:    2 uur op basis van 12 personen 

Locatie:  geen bijzonderheden 

 

Voor wie? 

Voor mensen die meer inzicht in hun eigen kunnen willen krijgen voor bijvoorbeeld 

loopbaanontwikkeling, adviseurs, recruitment en HR-teams. 

 

De gehele clinic in één alinea. 

Elk handschrift is uniek, zoals elk mens uniek is in zijn persoonlijkheid, zijn manier van 

bewegen, zijn mimiek en zijn manier van communiceren. Uw handschrift wordt geanalyseerd 

op de schriftkenmerken en vertaald voor u naar nuttige en bruikbare informatie in werk en 

privé.  

 

Programma onderdelen / specifieke leerdoelen. 

Het programma bestaat uit drie korte inzicht- en bewustwordingsonderdelen: 

Persoonlijkheidsontwikkeling 

Studie en beroepskeuze 

Communicatie binnen zakelijke relaties 

 

De oefeningen. 

In deze 2 uur durende interactieve workshop zal een beroepsgrafoloog een inleiding geven 

in handschrift analyse.  Aan de hand van vele voorbeelden zullen de kandidaten de 

basisbeginselen leren. Handschriften worden onderzocht op schriftkenmerken (zoals 

bijvoorbeeld druk, hellingshoek, woordafstand, grootte etc.) die pas wanneer ze in het 

totaalbeeld van de analyse geplaatst worden een beeld geven van het karakter van de 

schrijver. De manier waarop de schrijver in het leven staat is te vergelijken met de wijze 

waarop hij het blanco (én ongelinieerd) blad “in gebruik neemt”. 
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Resultaat. 

Na een uur zijn deelnemers in staat om in ieder geval het eigen handschrift te analyseren op 

een klein aantal punten. Uiteraard zal de grafoloog in de afronding vragen beantwoorden.  

De grafologie is een waardevol instrument bij o.a.: 

 

Persoonlijkheidsontwikkeling 

Steeds meer mensen willen in deze tijd inzicht in hun functioneren krijgen en vragen zich af 

wie zij werkelijk zijn en hoe zij zich kunnen ontwikkelen om de kwaliteit van hun leven op 

bepaalde terreinen te verbeteren. 

 

Studie en beroepskeuze 

Een grafologische analyse kan een handreiking zijn voor mensen die richting willen geven 

aan hun loopbaan. Dat geldt ook voor mensen die zich op latere leeftijd willen heroriënteren. 

Een sterkte-/zwakteanalyse kan dan nieuwe perspectieven bieden bij de (opnieuw) te maken 

keuzen. 

 

Communicatie binnen zakelijke relaties 

In wezen zouden de zakelijke relaties veel gemakkelijker en soepeler kunnen verlopen indien 

er meer inzicht en daarmee meer begrip is voor het denken en voelen van de ander. 

 

Een grafoloog kan inzicht geven in talenten en vaardigheden zoals bijvoorbeeld:  

 organisatievermogen  

 verantwoordelijkheidsgevoel  

 stressbestendigheid  

 sociale vaardigheden 

 integriteit 

 ambitie 

 leidinggevende capaciteiten 

 besluitvaardigheid 

 creativiteit 

 commercieel inzicht 

 doorzettingsvermogen 

 improvisatievermogen 
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Moeilijkheidsfactor van de oefening. 

Handschrift analyse kan confronterend zijn door ervan bewust te worden dat je niet op de 

juiste plek binnen het bedrijf zit of sterker nog: niet binnen het bedrijf past. 

 

Leereffect van de oefening. 

Inzicht geven in opportunities en die optimaal proberen te benutten in werk en privé. 

 

 

De activiteit in 3 foto’s 
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Gelaatskunde 

 

Algemene info 

Thema: Inzicht krijgen in talenten van jezelf en andere op het gebied van denken, 

voelen en willen. Gelaatskunde is een goede aanvulling op commerciële 

trainingen 

Groep:  8 tot 25 deelnemers  

Duur:   2 uur  

Locatie: in overleg  

 

Voor wie?  

Voor salesteams, medewerkers in een adviserende functie, HR-teams en 

managementteams. 

 

De gehele clinic in één alinea. 

De vorm van het lichaam, dus ook van het gelaat, heeft een diepe betekenis. "De geest is in 

de vorm" is een bekende uitspraak van Goethe. Hij weet daarmee treffend een 

wijsheidsbeginsel aan te geven. Alles in de vorm heeft zijn zin, zijn reden. Gelaatskunde is 

de kennis van de betekenis van het gelaat. In deze clinic komen de 3 basisfuncties (het 

denken, het voelen en het willen) die zich in het gezicht openbaren aanbod. 

  

Programmaonderdelen / specifieke leerdoelen. 

Het programma bestaat uit één korte inzicht- en bewustwordingsonderdeel: 

Alles in de vorm heeft zijn zin, zijn reden en betekenis. 

 

De oefening. 

Elke vorm heeft zijn vorm omdat er vormgevende beginsels aan ten grondslag liggen. Als we 

deze begrijpen kunnen we onze waarnemingen ontdoen van onzuiverheden en zien we wat 

werkelijk is. Elke mens leeft vanuit drie basisfuncties, het denken, het voelen en het willen. 

Deze driegeleding ziet men in alle verschijningsvormen in de kosmos, beginnend bij de drie 

dimensies van ruimte en die van tijd. We zien ze in de religie (God de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest). En we zien ze terug in de vorm van planten dieren en mensen. 
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Aan de onderlinge verhouding kun je zien welk levensgebied meer of juist minder ontwikkeld 

is. Bijvoorbeeld als gebied I (zie tekening) meer ontwikkeld is, geeft dat aan dat voor deze 

mens het denken en de koele waarneming belangrijker is. Men zit meer in de mentale 

wereld. Als II meer ontwikkeld is, dan speelt het gevoel een belangrijker rol, dus de sociale 

wereld. En als III sterker ontwikkeld is, dan geeft dat aan dat de wil en de fysieke 

wereld belangrijker is voor deze persoon. 

 

Elk van de delen van het gezicht vertelt iets over karaktereigenschappen welke men meer of 

juist minder heeft. Natuurlijk kan men wel leren zijn 'tekortkomingen' aan te vullen en aldus 

kan men groeien tot een completer mens. Het idee achter de gelaatskunde is er één zonder 

oordeel. Het is het waarnemen en weten wat de betekenis is; het inzicht in de geest achter 

de vorm.  

 

In deze clinic worden de beginselen uitgelegd, gekoppeld aan praktijkoefeningen door aan 

de hand van dia's inzicht te geven in de vorm van de mens, vooral m.b.t. het gelaat.  

 

Tekening van het gelaat 
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Boksen  

 

Algemene informatie. 

Thema:  Effectief communiceren, feedback geven, grenzen aangeven, incasseren, 

samenwerken. Boksen is een goede aanvullingen om ‘omgaan met conflicten, 

omgaan met weerstand, assertiviteit en adviseren. 

Groep:  12 tot 20 deelnemers  

Duur:  2 uur op basis van 12 personen 

Locatie: in overleg 

 

 

Voor wie?  

Medewerkers van alle teams die willen werken aan hun persoonlijke- en teamontwikkeling. 

 

De gehele clinic in één alinea. 

De deelnemers krijgen d.m.v. boksen meer inzicht in hun levenshouding in algemene zin en 

in hun houding t.o.v. de groep en de groepsleden waarmee ze werken. Wie ben ik en hoe 

kom ik over op mijn teamleden zijn vaak nog erg diffuse gebieden voor een individu. Met 

boksen ga je d.m.v. van het gevecht de verbinding maken van het hoofd(denken) naar het 

fysieke(doen). Tijdens het boksen krijg je te maken met integriteit, respect en veiligheid van 

jezelf en de ander. Door niet langer na te denken, maar te doen, kom je beter met je zelf in 

contact. Je zult er achter komen dat boksen werkt als een spiegel. Dit houdt in het kort in dat 

je bokst zoals je bent, bijvoorbeeld: aanvallend, verdedigend, ontwijkend, initiatief nemend. 

Dit helpt de deelnemers om inzicht te krijgen. 

 

Programmaonderdelen / specifieke leerdoelen. 

Het programma bestaat uit drie korte inzicht- en bewustwordingsonderdelen: 

1. Wie ben ik en hoe kom ik over op anderen? 

2. Wat houdt mij tegen? 

3. Hoe krijg ik grip op mijn situatie? 
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Algemeen over de oefeningen. 

De module boksen bestaat uit verschillende kennismakingsronden waarin de technieken van 

het boksen worden uitgelegd en gedemonstreerd. Na iedere oefening wordt deze besproken 

en uitgewerkt. 

 

De oefening. 

Tijdens de bokstraining leren deelnemers zich te focussen op hun basisemoties (bang, boos, 

blij enz.). 

 

Vanuit hun gevoel of juist een combinatie van verschillende gevoelens leren deelnemers af 

te stemmen met hun collega’s. Afstemmen vanuit je gevoel is voor veel mensen erg moeilijk. 

We zijn vaak druk bezig om prestatiegericht te denken en ervaren daardoor in ons werk veel 

stress. 

 

Moeilijkheidsfactor van Boksen. 

De moeilijkheidsfactor van boksen zit hem niet in de oefening maar in het feit dat mensen 

van denken naar doen gaan. Hierdoor verplicht een deelnemer zichzelf om authentiek te zijn 

in zijn of haar handelingen. Authentiek gedrag is wie je werkelijk bent en dat kan soms 

confronterend zijn. 

 

Leereffect van de oefening. 

Door af te stemmen op jezelf, contact te maken met jouw eigen behoefte, leer je je eigen 

grenzen, wensen en behoeften kennen met als gevolg dat je ook beter de grenzen, wensen 

en behoeften van jouw team leert kennen. 
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De activiteit in 4 foto’s 
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