
Teamdag bij Het Ontwikkelpunt 

Een teamdag met Het Ontwikkelpunt is niet bowlen en een diner. Het is een dag 
waarbij we aansluiten bij de behoefte van het team. De magie van een team tot 
uiting laten komen dat is onze passie. Dit doen wij met de combinatie van inzichten 
en fun. 

Is er meer verbinding nodig of meer vertrouwen onderling? Wellicht speelt er iets 
onder de waterlijn dat uitgesproken mag worden? Of is er een belangrijk doel / 
project dat behaald moet worden en mogen alle neuzen dezelfde kant op?  
Voor teams kijken we altijd naar drie onderdelen die nodig zijn voor succes; 
Veiligheid, Verbinding en Vertrouwen. 

Ons doel is dat er nog lang nagepraat zal worden over de dag. Dat er inzicht 
en bewustwording opgedaan wordt en dat het team versterkt in het 

samenwerken met elkaar.  

Een teamdag kan super actief met een survivalparcours of wat meer relaxed met 
goede vragen en opdrachten. Een teamdag heeft dus een activiteit, dit is bedoeld 
om de dynamiek die er in het team speelt zichtbaar te laten worden. Er ontstaan 
dan altijd aanknopingspunten waar de samenwerking mee verbeterd kan worden. 
Een van de succesonderdelen van een teamdag zijn de inzichten van de My 
Motivations drijfverentest.   

Tijdens de intake vragen we door naar wat er minimaal moet gebeuren zodat het 
een succes is. Met die informatie maken we met alle kennis die we hebben van 
groepsdynamiek en samenwerkingsvormen een programma. 

It was impeccable. Way beyond our expectations. I hear from everybody of 
my team how useful it was. The eye opener was the awareness of diversity 
which can be seen as a good thing if we just open up. The team wanted a 

day two because of the insights and the fun.  

Roxina Soler (PhD) -Lead Plant-Microbe Interactions Research 
team. Agronomic development, Microbiology 

Koppert Bv. 

Voor meer informatie over teamdagen:  
info@hetontwikkelpunt.nl / 06-43169002
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