
Teambuilding Samenwerken 

 

 
Naast een goede communicatie is het effectief samenwerken in een team een belangrijk 
aspect binnen een teambuildingstraject. In plaats van effectief samenwerken in een team 
spreken we ook wel van teamwork. 

Teamwork waarden zijn opvattingen die mensen hebben over wat goed, rechtvaardig en 
ethisch is. Het zijn de wegwijzers die aangeven hoe men zich in verschillende situaties moet 
gedragen. 

Wanneer teamleden geen waarden kennen die het teamwork ondersteunen, zal dat team 
niet goed presteren. Neem als voorbeeld een voetbalteam: De 11 beste voetballers ter 
wereld maken nog geen echt voetbalteam. Deze wereldsterren gaan voor de roem van 
zichzelf en niet voor het samenspel en dus het teamgevoel. Hierdoor kan het zijn dat een 
team met “mindere” voetballers door hun samenwerking juist in staat is om van dit 
“wereldteam” te winnen. 

Samenwerken betekent dat je inzicht krijgt in jouw voorkeurstijl en die van de anderen qua 

samenwerking. Het betekent ook dat je zicht krijgt in welk type je zelf bent en welk type 

persoon de ander is. Samen ga je daar dan rekening mee houden in de toekomst. Wat heeft 

de ander nodig en wat kan ik daarin geven. Wat heb ik zelf nodig en wat kan ik daarin krijgen? 

We bieden inzichten en handvaten om met elkaar aan de slag te gaan, en zo te komen tot een 

beter ‘samenwerkend’ team.  

 

Catering: 

• Catering is steeds inbegrepen in onze prijzen 

• Willen jullie een uitgebreidere catering, dan kan dat mits een surplus, afhankelijk van 

de noden. 

Wie? 

• Organisaties: 

• Profit Bedrijven 

• VZW’s 

• Scholen 

• Sportteams, jeugdbeweging 

• Andere Verenigingen 

• … 

 

 

 

http://www.reframe.nl/training-teambuilding-2
http://www.reframe.nl/training-teambuilding-2/effectief-samenwerken


Waar?  

• De survival days  gaan door op één van onze terreinen  

• Graag een Survival day bij jou in de buurt? Dat kan als het terrein aan bepaalde 

voorwaarden voldoet.  

Prijs?  

• Vraag info aan via info@overleef.be 
 

mailto:info@overleef.be

