
Als team het 
verschil maken!

Werken aan je team in Jamtland Zweden

Locatie:  Svenstavik/ Asarna
Datum:  2 t/m 5 April 2013
Facilitator: Paul Bührs



Midden in het bos aan een meer in een prachtige witte 

(winter) of groene (mei – oktober) omgeving werken 

we aan  de verbindingen in het team. Een team die het 

verschil maakt door oog te hebben voor de menselijke 

maat.

Doelen
•	 Als team verbinden aan het gemeenschappelijke doel en ambitie

•	 Met oog voor de verschillende kwaliteiten, belangen en ambities  van de 4 teamleden

•	 Met respect voor de verschillen en het kunnen benutten van deze verschillen door o.a. 

het kunnen voeren van de verdiepte dialoog

•	 Vaardig in het voeren van de verdiepte dialoog

Tijdens deze dagen is het versterken van de samenwerking het doel. Tegelijkertijd zijn 

wij er van bewust dat de samenwerking een middel is om resultaten te bereiken en de 

ambitie te realiseren.

Programma 

2 April 

Vertrek vanuit Nederland en aankomst vliegveld Ostersund rond 15.45 uur. We halen de auto’s op 

en vertrekken naar Sventavik waar je verblijft in een hotel. De reis duurt ongeveer 

een uur. Na aankomst heb je tijd om in te checken en maken we een 

afspraak over het tijdstip waarop we dineren. Dat doen we in het hotel. 

De avond is er ruimte om samen op te trekken of je even terug te 

trekken.  Je kunt alvast werken aan de voorbereidingsvragen.

3 April

Na het ontbijt haal ik je op rond 08:30-09:00 uur (dat stemmen we nog 

af). We rijden in 20 minuten naar mijn huis en starten met het gesprek 

over de Ambitie van het team en oefenen met de verdiepte dialoog. De 

dialoog stelt ons in staat om standpunten in te brengen en jouw mening 

te geven en tegelijkertijd verbinding te maken met andere standpunten en manieren van kijken 

van je collega’s. Ik wil dat doen aan de hand van enkele thema’s/ actuele onderwerpen waar jullie 

graag een stap in willen zetten. Daarmee praten we over de inhoud en tegelijkertijd besteden we 

veel aandacht aan de wijze waarop je het gesprek voert en de effecten hiervan.

 

We maken de broodjes voor de lunch klaar en vertrekken 

omstreeks 12.15 uur naar de plek van waar we onder 

begeleiding een prachtige snowscooterrit zullen gaan maken. 

Iedereen krijgt zijn eigen snowscooter. Deze reis duurt inclusief 

koffiebreak zo’n kleine 3 uur.

Daarna vertrekken we weer naar mijn huis om samen het diner klaar te maken. Mooi moment 

om de ‘stoere’ ervaringen van de snowscooterreis uit te wisselen en grijp je kans voor andere 

gesprekken die je met je collega’s wil voeren. Na het diner kies je het moment om samen naar je 

hotel in Svenstavik te gaan.

4 April

Na het ontbijt haal ik je rond 08:30-09:00 uur op (stemmen we wederom af) en rijden we naar een 

plek om een mooie wandeling te maken naar een bevroren waterval. Er bestaat een kans dat we 

onderweg rendieren tegenkomen.  De wandeling neemt zo’n 1 ½ uur in beslag en gaat over een 

pad (hopelijk kunnen we dat zien in de sneeuw) waarbij je over het algemeen achter elkaar loopt. 

Een prachtige gelegenheid om te genieten van de omgeving en na te denken over de vragen die ik 

je ga meegeven. Daarover later meer.

Na de wandeling rijden we naar een plek voor een bak koffie (en er wat bij!) danwel  lunchen we. 

Op deze plek is gratis wifi beschikbaar. (Dus mocht je internettoegang willen dan kan dat op deze 

plek).

 

Na de koffie gaan we naar mijn huis om in de middag verder te werken als team. In de middag 

wil ik graag met elkaar in gesprek over je persoonlijke ambitie, je persoonlijke kracht en wat jij 

wilt bijdragen aan het team en de doelen van het team en ook wat heb je van het team nodig. Zo 

ontstaat een beeld over ieders bijdrage, hoe je elkaar kunt benutten, in de kracht kunt zetten en 

houden. De verwachtingen die je van elkaar hebt en ook of de ander daaraan kan en wil voldoen.

Ook is er ruimte om eventuele mismatches in verwachtingen en wat je wilt of kunt bijdragen 

bespreekbaar te maken met de intentie om als team te groeien.

Eind van de middag starten de voorbereidingen van het 

diner en kunnen de gesprekken worden voortgezet. Dat 

kan ook in de Hot Tub en/of Sauna. Tijdens het diner gaan 

we aan de slag met de vraag die ik je voorafgaand aan de 

wandeling heb meegegeven. Na het diner kies je wederom 

een moment om samen naar het Hotel te gaan.

>>



Meer weten? 

Paul Buhrs, pbuhrs@kessels-smit.com

Voorbereiding 

Ik vraag je om alvast na te denken over de volgende vragen:

•	 Wat zie jij als ambitie en doelen van dit team?

•	 Aan welke doelen en ambitie wil jij je verbinden en waarom?

•	 Welke bijdragen wil jij graag leveren aan het succes van dit team?

•	 Wat wil je daarvoor graag terughebben?  

(ik bedoel hier niet direct geld)

•	 Waar mogen je teamleden zich mee bemoeien?

•	 En waarmee vooral niet?

•	 Welke onderwerpen in de samenwerking wil jij graag bespreken met het oog op een 

versterking van de performance van het team?

•	 Welke concrete suggesties voor verbetering heb je?

5 April

Als je wilt, kun je uitslapen. De trein vanuit Ostersund vertrekt zo rond 11.30 uur en ik kom 

je rond 10.00 uur ophalen. We rijden naar het station in Ostersund, leveren de auto’s in en 

pakken de trein voor een rustgevende en comfortabele rit naar Stockholm. De reistijd bestrijkt 

zo’n 6 uur. Je verplaatst je in comfortabele stoelen, terwijl de natuur van Zweden langs glijdt. 

In de trein is een restaurant waar je broodjes en drankjes kunt krijgen. Tijdens de reis maken 

we in ieder geval 3 blokken van een half uur. Tijdens het half uur heb je met 1 collega van het 

MT een gesprek. Je kunt dit gesprek gebruiken om samen terug te kijken op de dagen, nog 

een geparkeerd punt te bespreken, vooruit te kijken, een inhoudelijk issue te bespeken etc. Je 

bent samen in de regie over de agenda van het gesprek.

Aangekomen op Arlanda checken we in voor de terugvlucht en gebruiken de gelegenheid om 

wat te eten. Daarna vliegen we terug naar de realiteit van Nederland en het weekend. In het 

vliegtuig even niets meer!


