
Teamwerk in de natuur

De natuur brengt je naar het hier en nu en haalt het  
beste in mensen boven.
Levenscoach Marian Bleijenberg-de Jong ontdekt en 
onderstreept de rolpatronen en gewoontes binnen een 
team. Tijdens een inspirerende wandeling leren de leden 
van de groep hoe ze optimaal gebruik kunnen maken 
van elkaars mogelijkheden en hoe ze daarbij hun eigen 
vaardigheden kunnen uitbouwen. 

Een doe-les om nog lang over na te denken.

Meer informatie:
Levenscoach Marian Bleijenberg-de Jong
telefoon:   0418-643190
email:  info@levenscoach-marianbleijenberg.nl
website:   www.levenscoach-marianbleijenberg.nl

Een doe-les duurt 
gemiddeld drie uur.
De tijden zijn in overleg 
te bepalen.
Kosten: vanaf 60 euro 
per persoon (excl btw).
Minimaal 4 deelnemers.



De natuur laat je voelen

voel de collegialiteit

voel de harmonie

voel de kracht

Een goed team kan veel meer zijn dan de som der delen. 
Het is de kunst om de vaardigheden van elke individu 
optimaal te benutten en zo de zwakste schakel naar een 
hoger niveau te tillen.

De natuur kan daarbij een uitgelezen hulpmiddel zijn. 
Een dagdeel doorbrengen tussen wat groeit en bloeit, wat 
 meandert en stroomt, zorgt voor rust en inspiratie. De 
onderliggende groepsdynamiek tekent zich duidelijk af 
en een natuurlijke vitaliteit in de mensen borrelt op.
Zo kan levenscoach Marian Bleijenberg-de Jong de groep 
analyseren en de meest geschikte opdrachten geven. 
Elk teamlid krijgt inzicht in zijn of haar rol binnen de groep. 
Door een paar uur intensief met elkaar op te trekken 
leren collega’s elkaar goed kennen en doen zij tegelijk 
veel zelfkennis op. Vooral de interactie tussen die twee 
 krijgt veel aandacht.

Afhankelijk van de wensen en doelen van de opdracht-
gever kunnen de volgende thema’s aan de orde komen:

Kracht van het collectief: samen kun je meer dan alleen.

Investeren in onderling contact, accepteren van de 
teamleden en bouwen op elkaars kwaliteiten.

De kernwaarde en idealen die het bedrijf en zijn producten 
maken tot wat ze zijn. 

De gesprekken en gevoelens die deze thema’s oproepen 
dragen bij aan betere samenwerking, gezamenlijke focus 
op hetzelfde doel, productiviteit en plezier in het werk. 
Een gemotiveerd team is het zaadje dat een bezield 
bedrijf kan voortbrengen. 


