
Samen in the Space 

 

Onbewust schieten mensen in bekende gewoonten en gedragingen als ze moeten 

samenwerken, en zeker in zo’n onbekende situatie als The Space worden die patronen 

zichtbaar. Eén uur samen in The Space geeft genoeg input om met het team aan de gang te 

gaan om niet effectieve patronen aan te pakken, en om kwaliteiten te versterken.  

• Hoe gaan jullie als team op met nieuwe situaties? 

• Hoe presteren jullie onder druk? 

• Waar zitten de sterktes en zwaktes in het team? 

• Wat zijn de individuele bijdragen aan het team? 

• Wat zijn gewoonte patronen in onderlinge communicatie? 

Mooie vragen toch? En the Space geeft antwoorden.  

Wat een bijzonder leuk team-uitje is, kan eenvoudig uitgroeien tot een leerzame ervaring 

met een paar extra mogelijkheden: 

1. Team Observation 

De onderlinge samenwerking van de groep wordt geobserveerd en in kaart 

gebracht. (duur: 1,5 uur) 

• Observatie van het spel d.m.v. camera’s 

• Team analyse d.m.v. een vragenformulier 

• Feedback van de coach 

• Basisrapport team verrichtingen 

 

2. Team Exploration 

De onderlinge samenwerking van de groep wordt geobserveerd, in kaart gebracht 

en na afloop uitgebreid nabesproken. (duur 2,5 uur) 

• Voorafgaand telefonische intake met de teamleider 

• Observatie van het spel d.m.v. camera’s 

• Team analyse d.m.v. een nabespreking 

• Feedback van de coach 

• Uitgebreid rapport team verrichtingen 

• Eindgesprek met de teamleider 

 

3. Team Improvement 

Het meest uitgebreide pakket (duur 4 uur) waarbij de onderlinge samenwerking van 

de groep wordt geobserveerd, in kaart gebracht en na afloop uitgebreid 

nabesproken. Onder leiding van de coach pakt de groep de verbeterpunten op om 



de onderlinge samenwerking te versterken. 

Waarna de vervolgstappen duidelijk worden besproken en in de vorm van een 

schriftelijk advies worden meegegeven. 

• Persoonlijk intake gesprek met de teamleider 

• Teamrollentest 

• Observatie van het spel d.m.v. camera’s 

• Team analyse n.a.v. de test en nabespreking 

• Feedback van de coach 

• Teambuildings opdrachten 

• Compleet rapport team verrichtingen 

• Professioneel advies teamontwikkeling 

• Eindgesprek met de teamleider 

 

Kosten 

De totale kosten worden door The Space geoffreerd en verrekend. 

 

Voor informatie kun je terecht bij The Space: telefoonnummer 0413 782250 

Of bij Nicolien Bot: telefoonnummer      06 53561828 

 

 


