Werksafari

OP WERKSAFARI
BIJ BEEKSE BERGEN
Hoe pas je je aan in tijden van snelle verandering?
Ga met collega’s op werksafari bij Beekse Bergen
om hier samen een antwoord op te vinden. We
nemen jullie graag mee voor een kijkje in de
keuken bij onze organisatie, vol belevenis én
betekenis. In de afgelopen 50 jaar hebben wij
steeds het evenwicht gezocht, en gevonden, tussen
onze ambities en de veranderende wereld om
ons heen. Aanpassing en wendbaarheid lopen
hier als een rode draad doorheen. Oog hebben
voor de wereld om je heen, het lef om keuzes te
maken en kordaat te handelen, is waar we het
over hebben. In een snel veranderende wereld zijn
deze eigenschappen actueel voor veel bedrijven
en organisaties. Ga met ons mee op werksafari en
leer er meer over!

Waarom een werksafari?
Een combinatie van belevenissen, bewustwording,
training, teambuilding en samenwerken.
Deelnemen aan de safari’s kan op verschillende
manieren. Jullie keren gegarandeerd huiswaarts
met veel inspiratie en nieuwe ideeën! Onze
werksafari’s zijn ontwikkeld met trainingsbureau
Innergie en worden ook door hen begeleid.

HOE ZIET ZO’N
WERKSAFARI ERUIT?
Onze ervaring met het bouwen van een wendbare organisatie vertalen we naar jullie
eigen organisatie en werk. Dit staat voorop en deelnemen kan op verschillende manieren.
We bieden voor dit thema drie mogelijkheden aan:

INSPIRATIESESSIE

TWEE-DAAGSE WERKSAFARI

(3 uur - 1 dagdeel)

(4 dagdelen met overnachting)

Een interactieve lezing over verledenheden-toekomst van Beekse Bergen, waarin
wendbaarheid centraal staat. Aan de hand van
inspirerende voorbeelden leer je hoe deze visie
wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk.

De één-daagse werksafari (zie 2) met
aanvullend:
• Een gamedrive in een open safari
landcruiser waarbij jullie de natuur
dichter op de huid beleven.
• Een onvergetelijke overnachting in
onze prachtige lodges met zicht op de
savanne.
• We maken een plan van aanpak hoe
deze werksafari de komende tijd een
vervolg krijgt. Denk aan: hoe gaan
we wendbaar zijn in onze dagelijkse
praktijk en hoe houden we deze ontwikkeling levend.

ÉÉN-DAAGSE WERKSAFARI

(3 dagdelen)

De inspiratiesessie (zie 1) met aanvullend:
• Een safari onder begeleiding van een ranger. Een prachtige safari-ervaring met een
verdieping in dierlijk gedrag in relatie tot
menselijke gedrag.
• Het spelen van het ‘Beekse Bergen Kaartspel’ met als doel een verdieping van de
onderwerpen diversiteit, samenwerking en
creativiteit, die een belangrijke rol spelen in
een wendbare organisatie.
• Individuele actiepunten: wat ga jij doen en
wat merkt je omgeving ervan dat jij deze
werksafari hebt gevolgd.
• Gezamenlijke afspraken: waar gaan we
onze aandacht en energie op richten.

HIER VIND JE ALLE LEERDOELEN
OP EEN RIJTJE:
Een sterker bewustzijn van je omgeving. Hoe hebben
(maatschappelijke) ontwikkelingen, zoals personeelstekort,
ziekteverzuim, grondstofschaarste of interne veranderingen invloed
op jouw organisatie en vice versa.
Een gevoel van verbondenheid met jezelf, collega’s, klanten en de
wereld om je heen. Het besef dat alles met elkaar samenhangt en
dat je met jouw gedrag een belangrijk verschil kunt maken.
De motivatie om een eigen bijdrage te willen leveren aan de
uitdagingen waarvoor jullie staan.
Een plan van aanpak om de werksafari vervolg te geven en de
ontwikkeling die hieruit voortkomt levend te houden.

Na deze werksafari zijn alle ingrediënten in huis om
samen en persoonlijk door te groeien.

“Na deze werksafari keert
iedereen huiswaarts
met een eigen actieplan,
concrete afspraken en vol
wilde ideeën!”

VRAGEN EN CONTACT
Ben jij nieuwsgierig wat de werksafari voor jouw
team kan betekenen? Neem dan contact met ons op.
We kijken graag hoe we jouw organisatie kunnen
helpen!

Afdeling Sales Meetings & Events
T: 013 - 549 1 160
E: organiseren@beeksebergen.nl

