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Resultaat
U heeft na de workshop:
• kennis van groepsdynamische processen in 

(het) team(s)
• concrete handvatten en afspraken voor uw

team(ontwikkeling)
• discussie gevoerd over uw teamproces, uw

doel en leiderschap
• ook relevante inhoud van uw traject behandeld
• bovenal een geïnspireerd en energiek team 

met de juiste mindset!

Doel en doelgroep
Deze workshop is bestemd voor teams die een 
stap willen maken in focus, cohesie en energie. 
Dat kan een kickoff van een project zijn, een 
Management Team of Ondernemingsraad met 
een doel, etc.

Het aantal deelnemers is 10-25 personen. 

Voorbereiding
We doen een zorgvuldige intake. Met behulp van 
de kaders en opbouw langs een 
groepdynamisch model van deze tweedaagse 
workshop (5 dagdelen), ontwerpen we voor u 
een maatwerk- aanpak die past bij uw team en 
uw vraagstuk of doel.

Inleiding
Een team is een sociale structuur waarin 
collega’s samenwerken, leidinggeven en 
communiceren. We streven doelen na en 
willen veranderen en beinvloeden.

Chimpansees, gorilla’s of bavianen vertonen 
vergelijkbaar sociaal gedrag en leven in 
vergelijkbare sociale groepen; er wordt net als 
bij ons georganiseerd, gefuseerd, politiek 
bedreven en leiderschap getoond. 
Dit sociale oergedrag leert ons veel over onze 
werkvloer.
Apemanagement® vertaalt kennis uit de 
biologie en gedragswetenschappen naar de 
dagelijkse vraagstukken binnen je team. 

Deze workshop is interessant wanneer je met 
elkaar wilt herkennen en begrijpen hoe jij en je 
team zich gedragen. Om er vervolgens mee te 
oefenen in buitenopdrachten. Help uw team 
beter te worden.

We zetten Apemanagement® en 
buitenopdrachten in “to create the right spirit”. 
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Visie
Management Expedition “organiseert” het 
gewenste leer- of veranderproces op basis 
van drie pijlers.

EXPLORE TO DISCOVER – zelfonderzoek 
door metaforen uit de buitenwereld naar 
binnen te halen.

EXPERIMENT TO FEEL – soms letterlijk en 
meestal figuurlijk mee op “expeditie” om ander 
gedrag te voelen.

EXCHANGE TO ACT – eerlijke uitwisseling 
en openhartige feedback die aanzetten tot 
actie.

Investering 
De Workshop beslaat 5 dagdelen in een 
dierentuin inclusief maaltijden en 
overnachting. 

De investering voor deze workshop  bedraagt 
€ 350,- p.p. bij 25 personen exclusief BTW en 
arrangement. 
Dit bedrag is inclusief voorbereiding, 
Apemanagement® en begeleiding van de 
Teamopdrachten.

Gastdocenten

Cornelia Vermeer heeft zich als trainer van Apemanagement® gespecialiseerd in 
aapgedrag en vertaalt deze naar gedragingen die we dagelijks op de werkvloer terug zien. De 
apen bieden daarmee een prachtige spiegel en kijk om vanuit biologisch perspectief de brug te 
slaan naar organisaties en de onderlinge relaties tussen collega’s. Ze neemt je op bevlogen en 
sprankelende wijze mee langs de apen in het park, waarbij ze je inspireert en uitnodigt. 
Daarnaast heeft ze bij natuurbeherende organisaties ruime ervaring in project- en 
programmamanagement opgedaan.

Sjoerd Rammelt heeft ruime ervaring met individuele- en groepsbegeleiding in de meest 
extreme omstandigheden. Deze ervaring combineert hij met zijn kennis van groepsdynamica 
en communicatie en vult hij aan met de gevoeligheid van een achtergrond als geestelijk 
verzorger. In zijn werk als outdoor-begeleider creëert Sjoerd unieke werkvormen en maakt hij 
de vertaalslag van de oefeningen naar de dagelijkse praktijk in uw organisatie.

Jöan Boere heeft Bestuurlijke Informatica en Management Systems gestudeerd. Vanuit 
deze technische en sociologische achtergrond faciliteert hij teamprocessen vanuit een mix van 
zakelijke logica en gevoel bij emoties. Hij ontwerpt en organiseert leerzame en inspirerende 
“expeditions”. Tot zijn expertise rekent hij het doceren en adviseren over project- en 
verandermanagement en het begeleiden van leer- en veranderprocessen. Zijn scherpe 
waarnemingen vertalen zich naar feedback die helpt. Mensen typeren hem als zorgvuldig, 
scherp, open en invoelend in de klantbehoefte.

Facilitator
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EXPLORE TO DISCOVER

Zorgvuldig Scherp Bevlogen

Voor meer informatie of referenties belt of mailt u met Jöan Boere.

EXPERIMENT TO FEEL EXCHANGE TO ACT


