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 ZET EENS
SAMEN EEN
  BOOM OP

Wilt u de teamspirit bevorderen?

Haalt u het liefst het beste uit uw personeel?

Leert u graag op een creatieve manier hun 
kwaliteiten kennen?

Is de communicatie binnen uw bedrijf aan 
verbetering toe?

Klinkt dit bekend?
Investeer in uw team!

Respecteer elkaars werk!

Leer in goed overleg 
samenwerken!

Reacties van enthousiaste deelnemers:

Was het moeilijk een collega jouw stukje 
toe te vertrouwen om af te maken? “Ja, dat 
was wennen, maar het is fi jn hoe goed het 
eindresultaat is geworden.”

“We hebben met een cliënt een 
tafeltje voor de boom gekocht. Die cliënt 
is nu mede trots dat de boom er zo mooi 
bij staat.”

“Ik dacht dat we nooit zo’n prachtige boom 
konden maken, maar hij is nog mooier dan 
het voorbeeld!”

“Het leuke is, dat de boom op een open-
bare plek staat en iedereen 
die er langs loopt hem 
met respect behandelt.”

“We laten anderen regelmatig een 
afbeelding van de boom zien of gebruiken 
de foto voor een presentatie over ons 
team.”

“Het is leuk je werk te starten met de 
begroeting van de boom: Have a nice day!

CREATIEVE WORKSHOPS
VOOR BEDRIJVEN

Herkent u zich in deze vragen?
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Samen werken wordt samenwerken

In onze creatieve workshops staan 
teambuilding, dialoog, samenwerking, 
improvisatie, inspiratie en uitdaging centraal.

Overige teambuilding
workshops
• Gaudiaans mozaïek 
• Bob Ross-schilderen 
• canvas schilderen 
• glasdecoratie
(mogelijk vanaf 10 tot 100 personen)

Corry Bos is een ervaren coach. Zij daagt 
u uit met een uniek creatief concept 
speciaal bedacht voor effectieve team-
building. Corry: “Ik wil altijd het beste 
uit mensen halen. Dat waarvan ze
eerder niet gedacht hadden het 
in zich te hebben.” 

Corry baseert zich op Ubuntu, de 
Afrikaanse levenswijze die uitgaat 
van coöperatie. Want samen werken 
wordt samenwerken. 
Haar motto is: 

Als je snel vooruit wilt, ga dan alleen. 
Als je ver wilt komen, ga dan samen!
(Afrikaans spreekwoord) 

Overige teambuilding

• Gaudiaans mozaïek 
• Bob Ross-schilderen 

Werkwijze
In overleg met elkaar beschildert u 
bijvoorbeeld een Afrikaanse levensboom (de 
baobab), giraffe, koe of olifant. Het beeld kan 
als een puzzel in en uit uit elkaar en verandert 
uiteindelijk in een blijvend kunstwerk.  Zo 
ontstaat een “eyecatcher”, een totem of een 
standbeeld dat letterlijk de sfeer binnen uw 
bedrijf uitstraalt.

Een goede werksfeer 
is het belangrijkste 
eigen vermogen 
van uw bedrijf!
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