
TeamdagHeel het team bakt!

Het resultaat van deze dag? Waardevolle tips die bijdragen aan  
de effectiviteit van jullie als team en aan een betere communicatie met jullie klanten.

Heb jij geen zin in een saaie “dag op de hei” 
maar wil je wel samen met jouw team actief 
aan de slag met een afwisselend programma 
waarin samenwerking en communicatie 
centraal staat? Dan is deze dag echt iets 
voor jullie!

Hoe ziet de dag er uit?
We beginnen de dag met een uitleg over  
het DISC model aan de hand van stellingen. 
Met behulp van DISC leren jullie te kijken 
naar gedrag en ervaren jullie hoe je het beste 
kunt samenwerken met verschillende 
gedragsstijlen. Ook gaan we aan de slag met 
onze DISCoveryMAP. Op deze landkaart zijn 
de DISC-stijlen in aansprekende termen 
uitgewerkt. Door op en rond de kaart te gaan 
staan komen jullie meer te weten over de 
vier DISC stijlen.

Jullie leren hoe de verschillende stijlen te 
herkennen zijn en hoe je het beste met de 
verschillende stijlen kunt communiceren. 

Met deze tips ga je direct aan de slag. Jullie 
gaan namelijk Team Taart Builden.
In groepjes van 4 personen maken jullie in 
2,5 à 3 uur tijd een taart naar eigen ontwerp. 
Bij voorkeur verbinden we hieraan een extra 
opdracht of thema passend bij jullie organisa-
tie. Alle ingrediënten zijn aanwezig om die 
ene geweldige taart te maken, afgewerkt 
met marsepein of fondant. En dan begint het 
echte werk; het fine-tunen

Wij, als coaches doen niet alleen een 
beroep op jullie creativiteit maar 
analyseren ook hoe jullie samen-
werken en communiceren.  
Op een toegankelijke manier 
bespreken we na afloop wat 
we hebben gezien en welke 
gedragsstijlen te herkennen 
waren tijdens het bakken.

Het resultaat? 
Door te leren en te 
ervaren ga je naar huis 
met waardevolle tips die 
bijdragen aan de 
effectiviteit van jullie als 
team en aan een betere 
samenwerking en communicatie  
met jullie klanten.

Deze teamdag is bestemd voor teams die zich willen  
ontwikkelen op het gebied van persoonlijke effectiviteit,  
onderlinge samenwerking en communicatie.
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Wie zijn wij?
Patricia Hoogervorst 

Patricia is bedrijfskundige en teamcoach. Als teamcoach laat zij mensen hun  

talenten inzetten om te komen tot betere samenwerking en betere resultaten.  

Meer over Patricia: www.phoocus.nl

Sandra van Loenen

Sandra is opleidingskundige en heeft veel ervaring als trainer en coach voor zowel 

teams als individuen. Haar motto: “Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen en er 

gaat een wereld voor je open.” Meer over Sandra: www.sandravanloenen.nl

Locatie

Locatie van deze workshop is Riga Ranch, Blokland 56, 2441 GG Nieuwveen. De Riga 

Ranch is een paardenmelkerij en bak-Atelier. Meer over Riga Ranch: www.rigaranch.nl

Geïnteresseerd? 

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een op maat  

gemaakte offerte. Bel of mail met Sandra van Loenen (tel: 06 22 41 45 24 /  

e-mail: info@sandravanloenen.nl) of met Patricia Hoogervorst  

(tel: 06 27 35 22 24 / e-mail: info@phoocus.nl)


