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Het Blatensky Team
Programma
Teambuilding 2.0

Het Blatensky Team
Programma
✓ Teamprogramma op maat
✓ 3-5 dagen in Tsjechië
✓ Werken aan teamontwikkeling én een organisatiedoel
✓ Voor een team van 4 tot 8 personen
✓ Goed verzorgde accommodatie met veel privacy
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Het Blatensky Team

Teambuilding 2.0
Waarom 2.0?
Het Blatensky Team Programma is teambuilding 2.0. Naast de
gebruikelijke trainingsmethoden, leggen wij de nadruk op creatief, avontuurlijk en verhalend werken. Daarin onderscheidt Bureau Narratief zich van anderen.
Het Blatensky Team Programma is een geheel verzorgd programma van minimaal drie en maximaal vijf dagen in Tsjechië. U
verblijft in een goed pension met veel privacy. U heeft een eigen
slaap- en werkkamer en met uw team beschikt u over een goede
gemeenschappelijke ruimte waarin gewerkt kan worden. Er is
voorzien in alle maaltijden en drankjes. U wordt het gehele programma begeleid door Narratief. Zij nemen u en uw teamleden
mee in een afwisselend en goed georganiseerd programma met
inspannende en ontspannende activiteiten. Individueel gericht
en groepsgericht. Soms spannend en verrassend, vaak avontuurlijk en creatief.
Het is een speciaal programma voor teams met een organisatiedoel waaraan we werken in ongewone omstandigheden. Ver
weg van de vertrouwde werkomgeving. Los van gebruikelijke
organisatiegewoonten, werken we in de bergen samen op een
bijzondere manier aan de realisatie van uw doel.
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Voor Wie
Teams met Ambitie en Durf
Het Blatensky Team Programma is bedoeld voor teams van 4 tot
8 personen van organisaties actief in het sociaal domein, inclusief
onderwijspartners. Het kan bijvoorbeeld gaan om een team adviseurs, een managementteam van een gemeentelijke afdeling, een
schoolteam, een beleidsteam van een ministerie of de initiatiefnemers van een nieuwe zorgaanbieder.
We zoeken teams die zin hebben om erop uit te gaan met mensen die houden van de natuur, maar ook niet terugdeinzen voor
focus op het werk. Het is onze bedoeling dat we met zijn allen
terugkomen van een avontuur waarin we wat hebben bereikt.
Hieronder vindt u een sfeerimpressie van de omgeving.

Krusne Hory
Krusne Hory is de Tsjechische naam voor het Ertsgebergte, gelegen in het noordoosten van Tsjechië.
Het gebied waar we aan het werk gaan, ligt in de omgeving van
het dorpje Horni Blatna. Dat gebied heeft een rijke geschiedenis.
De inwoners zijn niet welvarend, maar weten daardoor des te beter waar het leven echt om draait. U komt er van alles tegen, maar
hoogtechnologisch zal het niet zijn. U zult merken dat het daar
gemakkelijk is ‘terug naar de basis’ te gaan.
Krusne Hory heeft een laag berglandschap met glooiende heuvels, mooie rotsen, en watertjes die door de eeuwen heen niet
lijken veranderd. Wij van Narratief zijn ervan overtuigd dat de
combinatie van deze eeuwenoude natuur en de inzet van de moderne denkkracht en samenwerking zal zorgen voor een zinvol
eindresultaat van het Blatensky Team Programma.

Voor Wie
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De Omgeving
De Omgeving

Gezondheid
Tsjechië kent hoogteverschil en we zijn ook veel buiten aan het werk. Een redelijke conditie is daarbij
zeer prettig. Teamleden hoeven niet superfit te zijn, tenzij ze besluiten om bijvoorbeeld onder begeleiding een aantal lussen uit de mountainbikeroute Stoneman Miriquidi te rijden, een lange tocht te
kanoën, te raften of begeleid te trailrunnen.
COVID-19 beperkt u en ons in het dagelijks leven. Ongetwijfeld zullen we de komende maanden ook
aanpassingen moeten doen in het programma op basis van de geldende richtlijnen. Het Blatensky
Team Programma is met oog op Covid19 voor het eerst gepland in het voorjaar van 2021 in de
weken 11 en 12 (tussen 15 maart en 28 maart).
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Het Programma
Het programma wordt op maat voorbereid, rekening houdend met
het organisatiedoel, het beschikbare budget, het seizoen waarin het
team het programma doorloopt, de avontuurlijke ambitie en conditie
en de wensen van het team. Met elkaar het heel gezellig hebben is
niet het hoofddoel, maar afzien is dat ook niet. Een mooi product,
een behaald organisatiedoel na dagen met voldoening te hebben gewerkt, is dat wel.
Vier weken voordat het Blatensky Team Programma is gepland,
komt Narratief naar het team toe om kennis te maken en de intake
te doen. We spreken dan over uw organisatiedoel voor de meerdaagse en over het team-functioneren. U en Narratief kunnen tijdens de intake gezamenlijk tot de conclusie komen dat dit programma u toch niet gaat brengen wat u zoekt. We zien dan af van
dit meerdaagse teamprogramma.
Twee weken voor het geplande Blatensky Team Programma komt
Narratief nogmaals naar de organisatie om met elkaar twee belangrijke onderdelen van het programma te bespreken: 1) het organisatiedoel moet nu concreet zijn en hierover bestaat binnen het teamovereenstemming, en 2) iedereen in het team werkt mee aan de door
Narratief opgezette teamscan. Men vult deze dan ook voor de 1ste
keer in. In deze teambijeenkomst vertellen we verder hoe de accommodatie eruit ziet, hoe de verzorging is geregeld, ongeveer hoe het
programma is opgesteld en wat het team kan verwachten.
Het Blatensky Team Programma begint. Een teamreis van drie tot
vijf dagen in Tsjechië. Met een balans tussen avontuur en werk, met
de groep en tot jezelf komen. Een eigen slaap- en werkruimte dragen
daaraan bij. We werken en reflecteren met behulp van de teamscan.
Twee weken na het Blatensky Team Programma ontvangen alle
teamleden een afschrift van een door ons opgesteld evaluatierapport. In dit rapport besteedt Narratief aandacht aan het teamproces,
hoe er is gewerkt, hoe het organisatiedoel is behaald en voorziet het
rapport ook van anekdotes uit het teamprogramma.
Vier weken na het Blatensky Team Programma komt Narratief langs
en wordt er gesproken over het rapport en wordt nog eenmaal de
teamscan ingevuld. Er wordt dan ook gesproken over het beeld van
de afgelopen periode van 2 maanden en de ontwikkeling in het team.
Het is een scan, een beeld, een goede ‘polaroid’ om met elkaar op te
reflecteren.
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Aanmelden
Om een team aan te melden voor het Blatensky Team Programma stuurt u
een e-mail naar Bureau Narratief. Wij vragen om de volgende gegevens:
•
•
•

De gewenste data
Het aantal personen
Korte omschrijving van de functie van het team in het bedrijf

Wij reageren binnen twee werkdagen. Voor vragen kunt u ons ook bellen.

Contactgegevens Narratief
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:

+31 (0) 6 12461922
info@narratief.nl
www.narratief.nl

Kosten
Narratief maakt een aantrekkelijke offerte op basis van een goede intake.
Kosten zijn altijd inclusief accommodatie in Tsjechië, maaltijden en drankjes, procesbegeleiding, begeleiding, instructie en materialen tijdens activiteiten, een teamscan en een rapport voor iedere deelnemer.

7

Bureau Narratief houdt zich in het bijzonder bezig
met vraagstukken en problemen van organisaties
en instellingen in het sociale domein. Alle organisaties en instellingen die mensen ondersteunen, de
leefbaarheid vergroten en maatschappelijke participatie bevorderen, worden tot het Sociaal Domein
gerekend. Wij rekenen daar ook de onderwijsvoorzieningen toe. Die voorzieningen leveren immers
een bijdrage die de participatie van jeugd en jongeren bevordert. Bureau Narratief werkt door het
hele land.

Wij zijn gevestigd in Deest (gemeente Druten), in
een woonboerderij met verschillende voorzieningen voor groepswerk, trainingen en coaching. Verder is er een groot pleinterras met buitenkeuken en
voor bijzondere bijeenkomsten een volledig ingerichte ‘Tipi”. Er is op een paar minuten loopafstand
ruime mogelijkheid tot gratis parkeren. U bent van
harte welkom op ons terrein, maar natuurlijk werken wij ook bij u op locatie aan de opdrachten.
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