
TEAMTRAININGLET'S PLAY AND LEARN



WELKOM!
Welkom in de boeiende wereld van Teamtraining! Een wereld van samen doen en leren. Waar velen 
nog steeds blijven steken in het doen en amuseren, zetten we met u graag een stap verder.

Teamtraining is een Teambuilding-surplus. We vertrekken vanuit de dynamiek van uw mensen en 
gaan kijken hoe we hun werking nog kunnen verbeteren. Dankzij Teamtraining weet u welke leer- of 
trainingsprogramma’s bij uw team horen.

Met Teamtraining willen we echt bouwen aan uw Team. Het is een tool voor HR-mensen, een 
praktijkinstrument voor trainers en coaches, een hulpmiddel voor u als team- of bedrijfsleider.
Bij Entertraining gaan Teambuilding en Training hand in hand. Onze leuze: teambuilden verdient 
een ROI. 

Kortom: Teamtraining = training + fun!

“Fun voor de deelnemers, leerrijk voor de onderneming!”

Op de volgende pagina’s vindt u meer uitleg over de trainingsprogramma’s die we u aanbieden met 
bijbehorende analytische invalshoeken. We verfijnen deze concepten naar uw concrete wensen of 
klemtonen.



HOE WERKT HET?
Teamtraining vertrekt vanuit een aantal van onze teambuilding concepten, volgens een thema dat aansluit bij 
uw team en situatie.

Tijdens de uitvoering observeren we via iPads het gedrag, de communicatie en verhoudingen van de 
deelnemers. Op uw maat aanpasbare observatielijsten vormen de basis voor een gecertifieerd coach om een 
gericht en praktisch leertraject op te maken.

Agile Leadership, Teamcohesie, Klaar voor verandering, Teamcommunicatie en Well Being zijn ondermeer 
thema’s die we voor u uitwerken. Wij analyseren de gedragingen en status van uw team, geen individuen.
Teamtraining verloopt in vier stappen: een verkennend intakegesprek, een leuke teambuilding met observaties, 
een debriefing met coaching en een uitgebreide rapportering. Na een halve dag Teamtraining heeft u een 
praktijkgericht instrument in handen waarmee u weet aan welke oranje knipperlichten u met uw team kan 
werken en hoe u dat – al dan niet met behulp van onze trainers of coaches – stapsgewijs kan aanpakken. 
Wij nemen een foto van uw team en zorgen voor een gepaste analyse.

Teamtraining is een uniek samengaan tussen teambuilding 
specialist Event Masters en een aantal gespecialiseerde 
coaching- en trainingsorganisaties. 
Extra troef is dat we dit concept kunnen toepassen op kleine 
groepen, maar ook gemakkelijk op grote teams tot meer dan 
100 personen!

Teamtraining verloopt op een locatie naar keuze. 
Wij zoeken naar de geschikte venue in uw omgeving of  
zorgen voor een inplanting in uw bedrijf.



INTAKE OBSERVATION COACHING REPORT

PROGRAMMA& TIMING

INBEGREPEN IN HET PROGRAMMA:          
   Voorafgaand intakegesprek 
   Geanimeerde teambuildingactiviteit
   Opgeleide groeps- en gedragsobservatoren
   Gedigitaliseerde analysesoftware
   Grondige teamanalyse door een gecertifieerd coach
   Opbouwende debriefing
   Eindrapport met mogelijk natraject
   Teamtraining certificaat

Kennismaking: 
30 min

Teambuilding met 
observatie: 120 - 150 

min

Koffiepauze en 
analyse: 20 min

Analytisch rapport 
binnen 48u

BREAK

Groepsanalyse en 
debriefing: 30 min

.



LEADERSHIPBUILDING BLOCKS



LeadershipBuilding Blocks

DUURTIJD: +160min

We verdelen uw medewerkers in vier teams die samen een gigantische Lego totem moeten maken (of meerdere totems 
bij grotere groepen).

Elk team moet vier bouwproeven met Legoblokjes tot een goed einde brengen binnen de opgelegde tijd. Plezier 
verzekerd!

We dagen jullie ook uit: teams schuiven telkens door en bouwen voort op het werk van een ander team. Het is de taak 
van de kapitein om zijn team hierin correct te begeleiden. Wie stapt naar voren, overheerst een instruerende of een 
coachende aanpak, volgen de deelnemers hun teamleider?

Als extra moeilijkheid moeten de teams ook Augmented Reality (iPad) en Virtual Reality (3D-Bril) uitdagingen aan de 
slag.

Deze leuke activiteit zorgt voor een sterke teamgeest en laat alle deelnemers samenwerken aan één gemeenschappelijk 
doel. Goede communicatie en het geven van juiste instructies is essentieel om alle onderdelen op elkaar te laten passen.



Learning outcomes: “Building Blocks”
 Communicatie en overleg
 Leiderschap en beslissing
 Creatief denken
 Problem solving en crisiscommunicatie
 Planning en time management
 Multi skills

✓

✓

✓

✓

✓

✓

www

http://www.eventmasters.be/nl/events/entertraining/team-communication/entertraining-building-blocks


TEAMCOMMUNICATIEBUILDING BRIDGES



TeamcommunicatieBuilding Bridges

DUURTIJD: +200min

Een uitdagend constructiespel voor grotere groepen! Samen maken we een gigantische brug waarover een 

telegeleide auto moet rijden.

Elk van de minimaal 8 teams ontwerpt en maakt een onderdeel van de brug met behulp van een technisch plan 

en een basis van metalen latten en magneten. De inkleding moet voldoen aan de specificaties en verwachtingen 

van hun klant - het aangrenzend team. Elk team is dus uitvoerder van de opdracht van het vorige team (klant) en 

opdrachtgever voor het ontwerp van het volgende team (uitvoerder).

Het op elkaar afstemmen van de klant/leverancier verhouding is de rode draad in Building Bridges! Planning, 

briefing én uitvoering zitten in elkaar verweven en elk team werkt rond die diverse stappen in het proces. 

Briefing en communicatie verloopt overigens enkel per mail of callcenter en laat enkel woorden en geen schetsen toe: 

een stevige extra uitdaging. De focus ligt dus op het geven en ontvangen van duidelijke, bondige instructies.

Kies je voor directe gesprekken of indirecte instructies? Controleer je of de briefing ook gevolgd of begrepen wordt? 

Less-is-more of rijk in woord en beeld? Strak directief of met veel ruimte voor vrijheid en interpretatie?

Maar vergeet ook niet: Building Bridges gaat ook over creatieve oplossingen, decoreren en je uitleven als team.



Learning outcomes: “Building bridges”
 Communicatie en feedback
 Klant -leveranciersrelatie verbeteren  
 Creatief denken
 Proces improvement
 Planning en time management
 Multi skills

www

✓

✓

✓

✓

✓

✓

http://www.eventmasters.be/nl/events/entertraining/team-communication/entertraining-building-bridges


CHANGE MANAGEMENT
CHAIN REACTION



Change ManagementChain Reaction

DUURTIJD: +150min 

Samen maken we een gigantische kettingreactie van voorwerpen die elkaar voortduwen, doorrollen, opliften. Denk 

even aan een domino met klein begin, maar indrukwekkend einde.

Met behulp van een spelbord en een set kaarten moeten de deelnemers in teams plannen maken en op de ideeën 

van andere teams en tafels afstemmen. Nadien kiest ieder zijn materialen en beginnen we te bouwen aan de grote 

ketting.

Het grote kantelmoment zit hem tussen de plannings- en uitvoeringsfase. Wanneer materialen niet kloppen met de 

gemaakte plannen, moeten de teams hun plannen herzien en hun inventiviteit op proef stellen. Wanneer we dan 

ook nog eens de teams door elkaar gooien ...

Hoe reageren de teams op de vele veranderingen, sluiten opdrachten en plannen verder op elkaar aan, voeren de 

resterende leden verder uit of passen ze zich aan, haperingen of nieuwe uitdagingen? Een ultieme teamtest.

Groot is de euforie wanneer de reactie in beweging wordt gezet en de machine zijn eindpunt – het 

gemeenschappelijk doel - bereikt. Chain Reaction kan gespeeld worden met een kleinere groep, maar is natuurlijk 

des te indrukwekkender met een grote massa.



Learning Outcomes: “Chain Reaction”

      Flexibiliteit en aanpassingsvermogen 
      Creativiteit
      Planning en problem solving
      Inter-teamcommunicatie
      Gemeenschappelijk doel bereiken
      Delen van kennis en middelen

✓
✓
✓
✓
✓
✓

www

http://www.eventmasters.be/nl/events/entertraining/team-communication/entertraining-chain-reaction


WELL BEINGPAINTING SPORT



Well beingPainting Sport

DUURTIJD: +140min 

Van denken naar doen. Met Painting Sport ontlokken we jullie wildste en creatiefste ideeën en zetten ze om tot een 
verhaal op canvas.

Per vier of vijf personen maak je een schilderij op basis van een vooraf gegeven thema (project, product, 
conferentie onderwerp). Een individueel idee leidt tot een eigen synthese, tot een visueel groepsverhaal waarin 
iedereen zijn bijdrage levert en inspraak heeft. Ook uitvoering is een kwestie van taken verdelen en talenten 
erkennen.

Wie aarzelt of stelt zich meteen open? Zet je jouw idee gemakkelijk in het groepsgeheel en durf je het nadien zelfs 
te pitchen? Denkers of doeners, emotioneel of nuchter, vertrouwen of oppervlakkig plezier? Painting Sport onthult 
veel over de ruimte voor persoonlijkheid in de groep en het vertrouwen jezelf open te stellen.

Nadien stellen de teams hun werk op een leuke manier aan elkaar voor en gaan de kunstwerken natuurlijk mee 
om kantoor, inkomruimte of meeting room in te kleden. Een blijvende, persoonlijke herinnering aan een leerrijk 
samenzijn.



www

Learning outcomes: “Painting Sport”

 Creatief denken en doen

 Appreciatie van het talent van je naaste

 Consensus en de essentie bereiken

 Affiniteit met firma, product en collega’s

 Groepsgeest versterken

✓

✓

✓

✓

✓

https://eventmasters.be/en/events/entertraining/well-being/entertraining-painting-sports


TEAMCOHESIEBEAT THE BOX



TEAMCOHESIEBeat The Box

DUURTIJD: +140min

Een mobiele escape-game waarin je als groep optimaal moet samenwerken. Beat The Box is een wereldwijd erg 
populaire teambuilding activiteit waar doen en denken samenkomen.

Met je team van 3 tot 7 personen krijg je een grote metalen koffer op je tafel die je met behulp van raadsels 
en sleutels dient te openen. Dit om te ontdekken dat er nog meer te openen koffers in schuilen. Het delen van 
informatie en kennis zijn dé troeven om de uiteindelijke code te kunnen vinden die de op 90 minuten ingestelde 
timer kan stoppen.

De uitkomst van deze activiteit is rechtstreeks afhankelijk van de samenwerking van je team. Denk je in groep 
of tracht ieder voor zich de raadsels op te lossen? Is er een gestructureerde aanpak, of ligt de focus vooral op 
snelheid om de hardnekkig tikkende klok voor te blijven? De efficiëntie van teamwerk wordt hier getoetst en 
aangetoond.

Beat The Box is geschikt voor grote en kleine groepen in sets van vijf koffers.



Learning outcomes: “Beat the Box”

 Leiderschap en creativiteit

 Samenwerking en teamwork

 Conflict en communicatie

 Planning en doelgerichtheid

 Vertrouwen

 Overleg en beslissing

✓

✓

✓

✓

✓

www

✓

https://eventmasters.be/en/events/entertraining/team-cohesion/entertraining-beat-the-box


LEARNING

DEBRIEFING
Nadat de begeleidende coach de observaties geanalyseerd heeft een het team een koffiepauze 
van minimaal 20 minuten heeft genoten, voorzien we een op maat gemaakte debriefing. Hierin 
worden op een vlotte, maar leerrijke manier de meest opvallende bevindingen gemodelleerd in 
een thematisch, theoretisch kader. Via een interactief gesprek gaan we op zoek naar concrete 
werkpartners. 

RAPPORT
Binnen de 48u krijgt u van ons een uitgebreid rapport waarin onze coach alle observaties, de 
deductie naar meest frappante groepsgedragingen, de conclusies én aanbevelingen bundelt. Zo 
krijgt u enkele praktische verbeterpunten waarmee u en uw team aan de slag kunnen.

NATRAJECT
Gekoppeld aan deze bevindingen, stelt onze coach-trainer u een specifiek natraject 
voor waarin hij/zij de aangestipte punten stapsgewijs behandelt en verbetert. Vanaf 
dat ogenblik onderhandelt u zelf met de trainer over de specifieke programma’s en 
invulling. 

We adviseren wel om, na een specifiek en toegepast leertraject, opnieuw een 
Teamtraining toe te passen om ook de efficiëntie en effectiviteit van de 
training en de vooruitgang van uw team te kunnen meten.



Event Masters NV
Brownfieldlaan 37-1
B - 2830 Willebroek
Belgium

T: +32 3 860 60 80

Johnny Machiels
Verantwoordelijke Teamtraining
M: +32 495 28 65 83
E: johnny@eventmasters.be 

Johan Giglot
Account Manager Teamtraining
M: +32 468 54 38 55
E: johan@eventmasters.be

www.eventmasters.be
#WeAreEventMasters 

Follow Event Masters on:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

CONTACT

https://www.facebook.com/EventMastersnv/
https://www.instagram.com/we_are_event_masters/
https://www.linkedin.com/company/event-masters/

