
Aanbod voor Teams



Het werken op afstand heeft veel impact gehad op de onderlinge verbinding tussen collega’s. Veel 
communicatie verliep alleen via de leidinggevende, online bijeenkomsten waren voornamelijk 
functioneel, zakelijk en inhoudelijk van aard en de gesprekken bij de koffieautomaat of tijdens de 
vrijmibo ontbraken. Teams zijn hierdoor meer en meer los zand geworden. Nu de maatregelen rondom 
corona zijn versoepeld, hebben teams eindelijk weer de mogelijkheid om samen te komen. Daarom is het 
belangrijk om dit juist nu te organiseren, de onderlinge verbinding een boost te geven en een moment te 
kiezen om bewust een frisse start te maken als team!

Wij helpen u graag met het opnieuw verbinden van uw team. Deze teamwaaier biedt hierin een 
keuzemenu ter inspiratie. Start de dag met één van onze inspirerende teamsessies, ga vervolgens actief 
met elkaar aan de slag tijdens één van de middagactiviteiten en eindig de dag met ruimte voor 
ontmoeting en social talk tijdens een diner.

Een frisse start voor het team! 

Hoe werkt het?

Stap 1
Kies een Teamsessie

Stap 2
Kies een Middag 

Activiteit

Stap 3
Kies een Restaurant

voor het Diner

Stap 4
Mail ons om uw voorkeur 

door te geven of om 
vragen te stellen

Ons keuzemenu is ter inspiratie voor uw ideale teamdag. Mocht u andere wensen hebben, denken wij 
graag mee in het samenstellen van de geschikte teamdag op maat. Mail ons óf bel 070 - 351 5351.

mailto:info@ardis.nl?subject=Info%20Teamwaaier%20Ardis
mailto:info@ardis.nl?subject=Info%20Teamwaaier%20Ardis


1
· Het succes van een team wordt bepaald door aanwezigheid van een aantal teamfactoren. 

Tijdens deze sessie brengen we de factoren binnen het team in kaart en bespreken we hoe 

de  prestaties kunnen worden geoptimaliseerd. Aan het eind van de sessie hebben jullie 

concrete tips ontvangen en afspraken gemaakt om als team boven jezelf uit te stijgen!

Op naar de top!

2
Voorheen werkte iedereen op kantoor, de afgelopen periode werkte iedereen thuis en nu 

moeten we die twee gaan combineren. Maar hoe blijven we onderling verbonden? En hoe 

gaan we om met persoonlijke voorkeuren? Tijdens deze sessie maken we een concreet plan 

om de nieuwe hybride werkelijkheid met vertrouwen tegemoet te treden.

Hybride werken? Zo 
gaan we dat doen!

3
Door het werken op afstand zijn we bijna vergeten hoe je goed met elkaar samenwerkt. Het 

risico is dat we elkaar niet meer begrijpen en er conflict ontstaat. Breng door middel van 

Insights Discovery de persoonlijke voorkeursstijlen van alle teamleden in kaart, verkrijg 

inzicht in elkaar en leer onderlinge verschillen kennen, waarderen en benutten.

Kleurrijk samenwerken 
binnen het team

4
De coronaperiode heeft veel mensen een hoop energie gekost en dus is het de hoogste tijd 

om het energiepeil in kaart te brengen. In deze sessie gaan we op zoek naar de energievreters 

en energiegevers in het werk. Aan het eind van de sessie weten de teamleden hoe zij 

onderling de energiebalans weer kunnen optimaliseren!

De energie weer in 
balans

5
Door de veelal functionele, online overleggen kunnen er onzichtbare scheurtjes zijn 

ontstaan in het team. Tijd om de afgelopen periode te bespreken, elkaar aan te spreken en 

afspraken te maken over de toekomst: wat nemen we mee en wat laten we achter?  Na deze 

sessie is iedereen weer ingecheckt voor de toekomst. 

De Team Check-in

Teamsessie 



Middagactiviteit

1
Tijdens de, workshop epoxy gieten leer  je een abstract “schilderij”, tafelblad of vrije vorm 

van epoxy te maken. Geheel naar eigen idee. Je kunt er zelfs allerlei materialen in verwerken 

zoals schelpen, glitters of persoonlijke herinneringen. Zo krijgt jouw kunstwerk een 

persoonlijke touch.

2 Zin om een middagje te lachen? Kies dan voor de workshop Karikatuur tekenen. Tekentalent 

is niet nodig, humor wel! Bekijk je collega's eens op een andere manier. Je leert tips en trucs 

om een hilarische tekening te maken. Fun gegarandeerd!

3
Wat is de melodie van de groep? Stap in de unieke mobiele opnamestudio van Protoon 

Music en werk met de Protoon Music BOX! In deze workshop componeer je met het team, 

razendsnel en op zeer innovatieve wijze een eigen muziekstuk. Ook geschikt voor mensen 

zonder muzikale ervaring.

Protoon Music 
Workshop

4
In de workshop De kunst van het vechten trek je bokshandschoenen aan. Tijdens korte 

sparsessies ervaar je heel fysiek wat jij geneigd bent te doen in de communicatie wanneer het

spannend wordt: ga je de aanval in? Trek je juist terug? In deze super energieke workshop 

leer je jouw patronen kennen en krijg je bruikbare tips voor jouw praktijk.

Vechtkunst Workshop

5
Het maken van een wandeling is gezond en  geeft een goed gevoel. Combineer dit met een 

goed gesprek en je hebt een win-win situatie. Tijdens een Connecting Walk maak je een 

mooie wandeling in etappes, waarbij je iedere etappe vergezeld wordt door een andere 

collega. Tussendoor zijn er kleine en prikkelende opdrachten om de ontmoeting te verrijken.

Connecting Walk

Karikatuur Tekenen

Epoxy Gieten



Diner

Sluit de dag af met een ontspannen borrel met aansluitende barbecue 
bij Sol Beach in Scheveningen. Heerlijk met de voeten in het zand, 
genietend van een prachtige zonsondergang.

Sol Beach Scheveningen

Bar & Restaurant Milu 

De Haagse Toren

In het bruisende stadshart van Den Haag bevindt zich Restaurant Milu. 
Deze sfeervolle locatie leent zich uitstekend voor een gezellig etentje 
met collega’s.

Stijg met het team tot ongekende hoogte tijdens een etentje in het 
hoogste restaurant van Nederland. Geniet van een heerlijk menu met 
een prachtig uitzicht over Den Haag en omstreken.



Overige Informatie 

Aantal deelnemers

Het Aanbod voor Teams is niet gebaseerd op 
een minimale of maximale groepsgrootte. 
Wij denken graag voor iedere groepsgrootte 
mee met een passend programma. 

Locatie

Het is in veel gevallen mogelijk om de 
teamsessie bij Ardis te organiseren. Indien 
gewenst denken wij mee met een alternatieve 
locatie in Den Haag. 

Lunch

Wanneer de teamsessie bij Ardis plaats vindt, 
verzorgen wij ook de lunch. Bij een eventuele 
externe locatie kunnen we inclusief lunch 
reserveren.

Tarief

De kosten voor de activiteiten variëren, 
zodoende werken wij niet met een vast tarief. 
Neem contact met ons op voor een 
programma op maat inclusief een 

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail 
ons óf bel 070-351 5351.
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