
team
building

het is de kunst een team te vormen 
waarin ieder zichzelf kan zijn 

           om samen het doel te bereiken.
deze stelling is de basis 
voor alle teambuilding activiteiten 

     van zeeland buitenland.
                      ieder mens is uniek, 
                 elk team is uniek 
                                  en daarom 
             zijn onze activiteiten uniek!



De invulling van een teambuilding activiteit wordt vooral 
bepaald door de deelnemers zelf. De ambities, doelen en 
bekende werkwijzes van het team vormen de basis om een 
programma op maat te maken.
Er zijn activiteiten van een half uur en het is ook mogelijk 
activiteiten van meerdere dagen te organiseren. De combi-
naties zijn onbeperkt; de accommodaties van Zeeland Bui-
tenland bieden alle ruimte voor alle doelen.

Elke teambuilding activiteit wordt op maat gemaakt. Geen 
standaard “vlotje bouwen”.
De gespecialiseerde trainer/coach met meer dan 20 jaar 
ervaring voert een uitgebreid voorgesprek en doet daarna 
diverse voorstellen waaruit u het beste kunt kiezen.

Elke teambuilding wordt volledig geïntegreerd met uw be-
hoeften. Een goede teambuilding sluit aan bij de cultuur van 
het bedrijf, bij de wensen van de mensen en bij andere pro-
gramma’s als training, opleiding of verandertraject.

onze meest gevraagde 
teambuilding-programma’s:
Een expeditie naar de top waarin uw team zelf bepaalt hoe 
ver ze kunnen gaan. Het eindresultaat is meetbaar!
de bunker waarin het team een kijkje neemt in de onzicht-
bare toekomst. 
de trektocht over de eilanden waar improvisatie, lef en 
doorzettingsvermogen het succes bepalen.
onderweg naar de prestatie! Waar is uw team naar 
onderweg en welke prestatie gaan zij leveren? In een 1 op 1 
simulatie bootsen we de werksituatie in een outdooractiviteit 
na, met alle kansen om het anders te doen.
veranderen door rampen. Durf na te denken over de 
meest gewaagde scenario’s om duurzame veranderingen 
door te voeren.
pioniers, blijvers & volgers. Teamrollen in de praktijk!

zeeland buitenland werkt voor uw 
overnachting samen met vaste partners.
Congreshotel De Zeeuwse Stromen; 
uw landhuis aan Zee!
Zeil- en surfcentrum Brouwersdam; 
groepsservice aan het water.
Groepsaccommodatie Klaverweide: 
volledige zelfverzorging in ruime accommodaties.

We adviseren u graag voor de beste optie voor uw groep en 
budget.

bel voor een programmavoorstel op maat 
overdag met 0111-672267.

Ontdek een nieuwe wereld in de natuur
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