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Stappenplan teambuildingprogramma
Naar dit document wordt verwezen in Hoofdstuk 4

Teambuilding gaat ervan uit dat je ervaringen kunt gebruiken om ervan te leren door op basis 
van een te bereiken doel te handelen, dit handelen te overdenken en het resultaat van dit over-
denken te gebruiken bij het handelen dat volgt.

Bij teambuilding wordt ervan uitgegaan, dat het onder bepaalde omstandigheden onderne-
men van activiteiten, gericht op het ervaren van succes, de vicieuze cirkel van ervaren beper-
kingen kan doorbreken en de kans op vergroting van zelfvertrouwen en verbetering van het 
zelfbeeld doet toenemen.
Met humor en plezierbeleving worden de deelnemers in de stemming gebracht zich meer 
open te stellen voor ervaringen en wordt aan concreet vertrouwen gewerkt. Door ieder indivi-
dueel, maar ook de groep haalbare doelen te laten formuleren en af te spreken zich in te zetten 
en de uitdaging aan te gaan en te werken via concrete spelen en ‘problem solving’-opdrachten, 
wordt duidelijk welke processen er in en tussen mensen spelen. Soms leidt dit tot onverwachte 
beletselen, soms ontstaat de (piek)ervaring (veel) meer te kunnen of te durven, dan aanvanke-
lijk gedacht werd.

Zelfbeeld
Het zelfbeeld is de manier waarop iemand zichzelf ziet en de waarde die hij/zij zichzelf toekent 
in relatie tot de omringende wereld. De belangrijkste oorzaak van een negatief zelfbeeld is een 
serie faalervaringen. Het zelfbeeld kan verbeteren door iets te doen waarbij je succes ervaart. 
Verbetering van het zelfbeeld is het belangrijkste doel van ervaringsleren. 

Humor en plezier 
Humor vermindert spanning en lachen is op zichzelf een stressbestrijdende bezigheid. Mensen 
met problemen hebben vaak begrijpelijke redenen waardoor ze niet makkelijk kunnen lachen. 
Door de bevrijdende werking is het van belang humoristische spelen en oefeningen een geïn-
tegreerd bestanddeel van ervaringsleeractiviteiten te laten zijn.

Vertrouwen
Vertrouwen kan omschreven worden als ‘kunnen rekenen op’ ten behoeve van jezelf of een 
taak. Het ondernemen van een aantal fysieke groepsactiviteiten met een appel op concreet ver-
trouwen legt de basis voor het complexere psychologische vertrouwen en vertrouwensvragen 
in de sociale interactie. De vertrouwensoefeningen verhogen de kwaliteit van de groepsontwik-
keling door het ontstaan van een gevoel van gezamenlijkheid en onderlinge steun. 

Doelen stellen 
Het is moeilijk elkaar te steunen of op iemand te reageren wanneer je geen idee hebt wat 
iemand wil, of waarom hij/zij deel van de groep uitmaakt. Een oplossing hiervoor is om in de 
praktijk steeds doelen te stellen. Dit is het proces waarbij je gestimuleerd wordt te analyseren 
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en duidelijk te maken wat je, in overeenstemming met je mogelijkheden, wilt bereiken. Er zijn 
verschillende soorten doelen: persoonlijke, groeps- en professionele doelen.

Uitdaging of stress 
Ervaren risico’s en ‘onmogelijke’ opgaven die lichamelijk iets van je vragen zijn belangrijke leer-
ervaringen. De eerste reactie bij een opdracht kan zijn: ‘Dat lukt nooit! Niet te doen!’ Een zorg-
vuldig opgebouwd en geleid programma geeft de deelnemers de kans naar de uitdaging toe te 
groeien en succes te ervaren. Vaak tot hun verwondering en, zeker, genoegen. Is dit het geval, 
dan leidt dit tot gezonde algemene reactie op spanning (bijvoorbeeld hoopvol anticiperen). 
Ervaringsleeractiviteiten worden daarmee dan ook de positieve tegenhanger van het negatief 
spanning zoeken.

Probleem oplossen
Probleem oplossen is een wezenlijk bestanddeel van het leven. Een component die door een 
complex van intrapsychische en externe invloeden vaak geschaad is. De meeste mensen zijn 
gebaat bij een verbetering van hun probleemoplossingsstrategieën. De eenvoud van de ‘initi-
atief problemen’ laat mensen hier groepsgewijs aan werken. Een ‘initiatief probleem’ is een op 
zich concrete groepsopdracht (bv. verplaats x naar y zonder je handen te gebruiken). Het levert 
directe ervaring uit de eerste hand op. Reflectie kan benut worden om het gebeuren te analy-
seren en het leren te verstevigen. 

Piekervaring
Volgens Maslow is een piekervaring een plotselinge intense en positieve ervaring van je identi-
teit waar de meeste mensen van leren. Door het in heel concrete situaties systematisch werken 
met vertrouwen, uitdaging, stress, humor en plezier doen zich bij ervaringsleren regelmatig 
piekervaringen voor.

Invalshoeken

Er is een aantal manieren waarmee aanvullend op elkaar structuur in de bezigheden en acti-
viteiten gebracht kan worden. Bij het ontwerpen, de planning, uitvoering en beoordeling van 
activiteiten en groep(sproces) doen zich vragen van verschillend niveau voor.
■ Wat moet het eerst gebeuren? 
■ Welke criteria hanteer je om je beslissingen te nemen? 
■ Wat is het verband tussen de activiteit en de programmadoelen? 
■ Wat doe ik als de groep niet doet wat ik ze aanbied? 
■ In welk stadium zit de groep nu? 
■ Hoe hard moet ik er zelf aan trekken? 
■ Hoe zit het met de individuele groepsleden, wordt voldaan aan wat zij nodig hebben? 

Het maken en aanpassen van de plannen: criteria voor besluitvorming

Bij het ontwerpen en aanpassen van programma’s krijg je niet alleen te maken met de volgorde 
van de activiteiten, wat een groep aan kan en aan wat voor bezigheid of proces ze toe is, maar 
ook met de intensiteit van de activiteiten, hoe ver wil, mag, moet je gaan gezien de omstandig-
heden en je eigen vertrouwen in en de behoeftes (doelen) van de groep. 
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Op welk niveau moeten er instructies gegeven worden en wat zijn de vaardigheden van de 
groep? Is de groep klaar voor een activiteit? Is de groep eraan toe en wordt ze fysiek en emoti-
oneel niet over- of ondervraagd? Brengen ze zichzelf en/of anderen niet in gevaar? Beschikken 
ze over de noodzakelijke eigenschappen om een activiteit te proberen of af te maken (leeftijd, 
aard van de groep, groepsproces, motivatie, e.d.)? Wat moet er aan de activiteit veranderd wor-
den om het ‘onvoldoende eraan toe zijn’ te compenseren (bv. niet doen, anders, eenvoudiger, 
meer voorbereiding met de groep)?

Hoe voelt de groep zich? Wat voor soort belevingen hebben ze? Wat is het niveau van met 
elkaar meevoelen en hoe is de zorg voor elkaar, leven er conflicten?

Hoe handelt de groep? Biedt men weerstand, is er sprake van subgroepsvorming of -splitsing, 
is men aangenaam? Zijn de deelnemers meer op zichzelf of op de groep betrokken? Vindt er 
interactie plaats die op de groep van invloed is, zowel positief als negatief? Hoe sterk is men 
samenwerkingsgericht?

In wat voor vorm is iedereen? Hoe moe is men? Is er sprake van drugsgebruik (ook medicijnen)? 
Hoe staat men ten opzichte van zijn eigen lijf?

In welke ontwikkelingsfase bevindt de groep zich? Groepen hebben verschillende ontwikke-
lingsniveaus. 

Adventure Wave

De elementen van de golfbeweging in het avontuur: 
■ briefing, de introductie van de activiteit
■ activity, de uitvoering
■ debriefing, verwerking of napraten

Aspecten die bij ieder van de onderdelen een dragende rol spelen. 

1 Briefing – De introductie van de activiteit
Hoe activiteiten geïntroduceerd worden en kenbaar gemaakt wordt wat de bedoeling is van 
wat er gedaan zal worden, is in belangrijke mate bepalend voor het verdere verloop van de 
activiteit, de ontwikkeling van de groep en de individuele processen. 
De eerste introductie is het begin van een groepsproces, dat, evenals alle volgende, wordt 
opgeslagen in het collectieve geheugen van de groep. De manier waarop geïntroduceerd 
wordt verschaft het kader voor de intenties, effectiviteit en veiligheid waarmee gewerkt kan 
worden. Enkele belangrijke aspecten:

Het Full Value Contract vraagt om de volgende vier intentieverklaringen:
1 De toezegging van de groepsleden om onderling samen te werken aan zowel de individuele 

als groepsdoelen, die tijdens de groepservaring ontstaan en naar voren komen.
2 De toezegging je te houden aan zekere veiligheids- en gedragscodes (deze moeten bespro-

ken worden en akkoord verklaard, anders zijn ze betekenisloos). Dit onderdeel is juist daar-
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om van belang voor de groepsontwikkeling, omdat daarmee niet alleen de leiders voor de 
regels verantwoordelijk worden, maar ook de groepsleden.

3 De toezegging eerlijke constructieve feedback te geven en te ontvangen. De groepsleden 
verklaren zich akkoord geconfronteerd te worden, wanneer het gedrag van de persoon in 
kwestie niet overeenkomt met de overeengekomen doelen. Hetzelfde geldt voor het con-
fronteren van anderen. Bij confronteren wordt ervan uitgegaan dat men zoveel om zichzelf 
en de ander geeft, dat de communicatie en feedback op een manier plaatsvinden, dat ze 
productief kunnen zijn en groei bevorderen. Het onthouden van feedback, of de weigering 
het te geven, kan gezien worden als een vorm van minachting van zichzelf en/of de ander.

4 De toezegging het zelfbewustzijn te verhogen wanneer we onszelf of de ander niet serieus 
nemen of omlaag halen. Het onmiddellijk en serieus energie stoppen in het zichtbaar maken 
hiervan en werken aan verandering van het betreffende gedrag. Het is op zich een uitdaging 
te kijken naar het verschil tussen wat je zegt en wat je doet en te bezien in welke mate je 
eerlijk bent met jezelf en anderen.

2 Activity – Het leiding geven aan de activiteit: enkele onderliggende principes
Begeleiden doe je met de hele groep, subgroepjes en individuen. Het vindt plaats gedurende 
het hele ‘golfproces’ en beperkt zich zeker niet tot het ‘laten-we-er-’ns-even-voor-gaan-zitten-
en-over-pratenmoment’: counseling on the run.
Losse gesprekjes, afspraken maken, ideeën uitwisselen, ervaringen en confrontaties hebben en 
plannen maken voor, tijdens en na activiteiten, of het nu in het busje, de gang, in subgroepjes 
werkend, of waar dan ook is, zijn allemaal natuurlijke begeleidingssituaties.

De begeleiding wordt zichtbaar in de betrokkenheid op en verbondenheid met de individuele 
groepsleden. De groep ontspant zich erdoor, poogt nieuwe dingen te ontdekken, vertrouwen 
en groei, hetgeen echter niet wil zeggen dat je geen weerstand of vechtgedrag zult tegenko-
men. 

Alle gedrag is geschikt om begeleidend op in te gaan; aan de begeleider de keus om er direct 
op in te gaan of een mooi moment af te wachten, afhankelijk van programma- en groepsdoel 
en de populatie.

3 Debriefing – Napraten
In het napraten wordt de ervaring verwerkt. Dit is de laatste fase van het briefing-activity-
debriefingproces. Vaak is het veel makkelijker wat te doen, dan na te denken over wat we doen. 
Ongemakkelijke thema’s maken het napraten nog moeilijker. Thema’s die een rol spelen zijn: 
omgaan met weerstand, luister- en observatievaardigheden, stappen in het debriefingproces 
en het eindigen van de groep.
Behoudens de kanttekening dat ook het napraten een activiteit is en dus ook alles wat met 
betrekking tot activiteiten gezegd is ook voor de debriefing opgaat, wordt binnen dit bestek 
alleen ingegaan op de stappen binnen het debriefingproces.

■ What? wat is er gebeurd, de feiten
■ So what? (on)gemak, prettig, gevoelens
■ Now what? doelen: wat neem je mee uit/van deze activiteit?


