Teamdynamiek met Joost Nap

Inzichten over communicatie en samenwerking
Individuele dynamiek binnen de groepsdynamiek.
Samenwerken .
Vertrouwen op jezelf en de ander .
Doelstelling van de training
Tijdens deze training belichten we de individuele dynamiek, waardoor zowel talenten en kwaliteiten, als valkuilen
zichtbaar worden.
Door bewustwording van de eigen dynamiek, leert de werknemer hoe hij/zij zichzelf belemmert binnen het werk en hoe
hij/zij zijn/haar dynamiek op een positieve manier kan inzetten.
Door inzicht te krijgen in de dynamiek van elkaar, leren de werknemers elkaar te appreciëren en leren ze elkaar vanuit
een positief perspectief te bekijken.
We bekijken de bijdrage van het individu aan de groep.
Werknemers leren samenwerken zonder zichzelf te verliezen.
Werknemers leren hun eigen grenzen in beheer nemen.
Werknemers zullen elkaar op een andere manier beter leren kennen. Vanuit vertrouwen samenwerken met elkaar,
krijgt een andere betekenis.
Ten slotte stippen we ook leiderschap, gehoorzaamheid en bereidheid aan.
Deze training zal een blijvende indruk nalaten bij elk individu. Gelukkige werknemers, een gezond team en een prettige
werksfeer is wat we u wensen na het volgen van deze training.

Voor elk team :

Dat moedig genoeg is om elkaar te leren kennen.
Waar samenwerken voorop staat en verdieping welkom is.
Dat bewuster wil omgaan met wat er in, tussen en rond het team gaande is.

Wat wij doen:

Op een leuke, speelse en professionele wijze wordt er d.m.v eenvoudige en simpele
oefeningen inzicht geboden in hoe mensen met elkaar omgaan, de groepsdynamiek, de sfeer,
de onderlinge communicatie en de kwaliteiten.

Resultaat:

Is men bewuster van het eigen handelen en dat van de ander.
Is er toename van vitaliteit en veerkracht in mens en organisatie
Is er meer balans en bewegingsvrijheid
Is er meer vertrouwen en openheid om helder te communiceren.

Duur:

Dit programma van 3 uur en heeft een hoge funfactor met leuke resultaten.
Indien gewenst bieden wij ook hele en twee daagse trajecten aan. De diepgang van de
training wordt medebepaald door de duur van het programma.

Trainer:

Joost Nap, Psychosynthese, Haptonomie

Alles voor een geslaagd evenement !!
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Hoe gaan we te werk
We gaan in deze training niet aan de slag met theorieën, maar vertrekken vanuit de ervaring van de verschillende
individuen.
Met simpele fysieke, voor iedereen toegankelijke oefeningen kijk je naar jouw eigen dynamiek en die van je collega’s.
We maken tastbaar wat voelbaar is en bespreken wat niet gezegd wordt.

Programma & Planning
De training neemt in totaal 3 uur in beslag, het start uur kan in samenspraak gekozen worden.

Activiteiten
De activiteiten worden besproken in functie van de gevraagde training, soms worden er veel activiteiten voorzien, bij
andere ligt de nadruk meer op training.

Bespreking tol.

Teambike

Met een oefentol wordt de
verbale en non-verbale
communicatie inzichtelijk
gemaakt.

Op onze duo-bike is er geen
stuur, je kan enkel de
remmen en de pedalen
hiervoor gebruiken.

Bomproef

Toren van Hannoi

Haal de bom uit het
mijnenveld en Schakel deze
zo snel mogelijk uit.

Denk logisch na en
verplaats de toren.
Toch niet zo makkelijk !

Kraak de kluis
Gebruik je aanwijzingen,
ontcijfer de codes en kraak
als eerste de kluis. Zowel
binnen als buiten mogelijk.

Teamdynamiek is een complete en populaire training.
Uiteraard bieden we ook maatwerk en denken we graag met je mee over uw ideeën.
De prijsofferte en het reservatie formulier vindt u op de volgende pagina.
Heb je vragen, contacteer ons en wij helpen u graag verder.

Alvast bedankt voor uw vertrouwen.
Met sportieve groeten, Joost & het LOCAT-team
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Prijs offerte / Reservatie
Prijsofferte:
Excl. BTW
Vanaf 12 personen:

€ 65 pp

Totaalprijs voor groepen kleiner dan 12 personen:

€ 780

Inbegrepen
Al de activiteiten, coaching, teamopdrachten , volledige organisatie.

Reservatie gegevens
Voor akkoord en ter bevestiging van deze offerte gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen. De
reservatie is definitief na ontvangst van het ingevulde formulier en 30% voorschot.
Bedrijf:

Datum activiteit:

Contactpersoon:

Aantal personen:

Tel.:

Startuur :

BTW-nr:
Facturatie-adres:

Bevestiging reservatie + akkoord algemene voorwaarden
Handtekening + naam vermelden

Locat gegevens:

BTWnr: BE 443.863.981
IBAN: BE17 4048 0486 4121

Rekeningnummer KBC: 404-8048641-21
BICC: KREDBEBB
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Algemene voorwaarden Locat BVBA
1.

Onze voorwaarden hebben voorrang op ieders andere algemene voorwaarden. Door het feit van de bestelling
aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.

2.

Het aantal gereserveerde personen zal gefactureerd worden. Er wordt geen rekening gehouden met afwezige
deelnemers (tenzij 2 dagen voordien doorgegeven). Indien er meer deelnemers zijn dan doorgegeven, zal een
meerprijs worden aangerekend.

3.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen
doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van het
totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst
door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde
vergoeding lastens ons.

4.

Reserveringen en/of offertes zijn pas bindend voor Locat na ontvangst van het voorschot, tenzij er geen voorschot
werd bedongen. In dat geval is de reservering en / of offerte pas bindend voor Locat na schriftelijke bevestiging door
Locat zelf.

5.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt
verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

6.

Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek.

7.

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

8.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd startend van factuurdatum ten belope van 1,5% per
maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met minimum van 25 euro.) als schadebeding.
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