
DE UITDAGING
Een uniek concept vol uitdagende opdrachten die inspelen op o.a.:
creativiteit, kennis, humor, communicatie, sportiviteit, logica enz.

Workshop

INLEIDING
Ieder mens beschikt over een unieke combinatie van eigenschappen en
ervaringen. In een groepssituatie kan dat leiden tot ongewenste te-
genstellingen. In een bedrijfssituatie en op de werkvloer is het van
essentieel belang dat alle kwaliteiten zoveel mogelijk op elkaar
aansluiten. Collegialiteit, motivatie en goed management spelen daarbij
een belangrijke rol. Daarom worden ter ondersteuning vaak team-
versterkende activiteiten
georganiseerd. Veelal betreft
het dan sportieve program-
ma’s en buitenactiviteiten zo-
als survivals. Dergelijke pro-
gramma’s zijn vaak eenzijdig
van opzet omdat de deel-
nemers op slechts een be-
perkt aantal kwaliteiten wor-
den aangesproken. In dit
nieuwe teamworkprogramma
“De Uitdaging” worden de
deelnemers juist veel breder
op hun kwaliteiten getest.

MAATWERK
Gewoonlijk is het aantal uitdagingen al zeer gevarieerd samengesteld.
Daarnaast kan een opdrachtgever aangeven welke van de onder-

staande criteria de voorkeur hebben:
• Communicatie & Lichaamstaal
• Creativiteit & Fantasie
• Logica & Inzicht
• Kennis & Geheugen
• Behendigheid & Coördinatie
• Samenwerken & Strategie
• Humor & Emotie
• Sportief & Zintuiglijk vermogen
• Leidinggeven & Organisatie

Bijzonder voor bepaalde onderdelen is
dat er veel educatieve elementen in zijn

verwerkt. Door deze leermomenten zullen de deel-nemers zich zeer
bewust worden van hun sterke- en zwakke punten. Primair in het
programma is dat teams steeds de zwaktes van elkaar goed weten op
te vangen. Ondanks de educatieve elementen wordt het hele concept
vooral als uitdagend entertainment ervaren, het is daarmee perfect
motivatiegereedschap.
Voor elk criterium geldt dat er meerdere opdrachten mogelijk zijn.
Afhankelijk van de beschikbare tijd, het aantal deelnemers en de
specifieke wensen van de opdrachtgever wordt een evenwichtig
programma samengesteld.

HET SPELVERLOOP
De Uitdaging wordt gespeeld in
teams van 8-12 personen. Na een
korte uitleg wordt een circuit van
opdrachten afgewerkt. Gewoonlijk
kunnen 6-8 opdrachten per uur
worden afgewerkt. Bij elke opdracht
zijn letters te verdienen die be-
langrijk zijn voor het slotspel. Uit
ervaring weten we dat het toe-
voegen van een competitie-element
de inzet van de deelnemers tot het
laatst toe blijft gewaarborgd.

SLOTSPEL
Het slotspel bestaat uit een groot
schaakbord waar de verdiende letters in
geplaatst moeten worden. Vervolgens
moet een spreuk of tekst worden ontdekt.
Deze tekst kan door de opdrachtgever
zelf worden bepaald. Vaak wordt er voor
gekozen om een tekst weer te geven die
iets zegt over de doelstelling van het
evenement. De Uitdaging wordt ten slotte
afgesloten met een verrassende ont-
knoping van het slotspel met aansluitend
een feestelijke prijsuitreiking.

VOOR WIE IS HET GESCHIKT?
De flexibele opzet maakt het
mogelijk het programma aan te
passen op grootte van de groep,
de beschikbare speeltijd en het
denkniveau. Ook is het mogelijk de
programma-onderdelen over meer
dagdelen te spreiden.

BINNEN EN BUITEN
Omdat de weersomstandigheden
in Nederland nogal wisselvallig
kunnen zijn, is het programma
zodanig ontworpen dat het zowel
binnen als buiten kan worden
uitgevoerd, inclusief de sportieve
onderdelen. Een belangrijk
voordeel dus voor de evene-
mentenlocaties en organisatoren.
Vraag vrijblijvend informatie of
advies over een geschikte
programma-indeling

Slotspel


