De Werk Retraite
Variant: Team Retraite
voor (combinaties van) teams
Doel: Antwoord vinden op de vraag ‘Hoe kun je
je werk leuker en makkelijker maken?’
Een tweedaagse ‘retraite’ van 5 dagdelen
waarin we de deelnemers in een speciaal
daartoe aangeklede zaal onderdompelen in
een rijk programma tjokvol gevarieerde
korte (ca. 1,5 uur) interventies met
tussendoor individuele reflectietijd rond één
persoonlijke werkgerelateerde vraag. Op
deze manier sluiten we zo dicht mogelijk
aan bij de individuele wensen, vragen en
dilemma’s.
De interventies hebben afwisselend een
meer psychologisch en een meer praktisch
karakter, en dragen allen bij aan het doel
‘Antwoord vinden op de vraag hoe je je
werk leuker en makkelijker kunt maken’.
Voorbeelden van sessies:
• een sessie improvisatie-technieken met een coachende invalshoek
• een zintuiglijke wandeling rond een reflectievraag
• een actieve sessie over (persoonlijk) leiderschap
• een sessie ‘Het Nieuwe Werkoverleg’ (over hoe je overleg inzet als broedplaats
van cultuur, en leuker en beter vergadert)
• een sessie over kernwaarden (van individu en organisatie) met behulp van visuals
• een sessie ‘Van Concept naar Uitwerking’ over het implementeren van nieuwe
ideeën en de kleinst mogelijke stap
• een sessie Met Frisse Ogen Leren Kijken om opnieuw naar vanzelfsprekend
geachte zaken op je werk te kijken
• een demonstratie over interactiepatronen (m.b.v. de methodiek Voice Dialogue)
die inzicht geeft waarom samenwerking vaak stagneert
Er zijn nog veel meer mogelijke sessies. Na een voorgesprek wordt gekozen welke het
beste passen binnen de organisatie.
Door het hoge tempo en de variatie van de interventies met een hoog ‘doe-gehalte’ (een
‘interventie-supermarkt’) is het een beleving
die mensen nog lang bij blijft. Wij storten
een grote hoeveelheid inspiratie over de
deelnemers uit en iedereen pikt er uit wat
voor hem/haar het beste past.
Deelnemers starten de retraite met een zelf
meegebracht voorwerp dat symbool staat
voor hoe zij hun werk leuker en/of
makkelijker denken te kunnen maken. Ze
schrijven tijdens de werkretraite in een
speciaal boekje hun inzichten op en geven
aan het eind in een creatieve vorm een
presentatie van 1 minuut over het antwoord
op hun startvraag.

De kapstok van de Team Retraite is het model van de Hero’s Journey. Dit is herkenbaar
in veel films én biedt een accurate beschrijving van een menselijk groeiproces. In 5
dagdelen tijd doorlopen we de fases van de Reis. Individuele reflectie opdrachten én
bekende filmfragmenten sluiten erbij aan.
Na de focus op de persoonlijke startvraag is er tijd om de opgedane kennis collectief te
maken: wat doen we gezamenlijk om een aantal zaken aan te pakken? Veel sessies in de
Team Retraite focussen op samenwerking en dragen daarmee bij aan teambuilding. Ook
visievorming kan deel uitmaken van het programma.
• 5 dagdelen (op 2 aansluitende dagen,
de 1e dag heeft ook een avondprogramma)
• voor (combinaties van) teams
• bij voorkeur externe locatie
• continu 2 facilitators
• max. 25 deelnemers
• €8100,- excl. reiskosten, locatiekosten
en 21% BTW
Natuurlijk zijn er variaties te bedenken.
Neem contact op voor een offerte op maat.
Hoe eerdere deelnemers dit programma
omschreven:
“Dynamisch, energiek, actief, afwisselend, heel anders dan ik gewend was, veilig,
vertrouwen gevend, gestructureerd, flexibel inspelend op wat er speelt, variatie in
werkvormen.”
“Penitentiaire inrichting de Achterhoek zit in een cultuurveranderingstraject en we
vonden dat we een flinke duw in de rug konden gebruiken. Wakkere Tante heeft
daarvoor gezorgd: door een energiek en verrassend traject werden we telkens op het
verkeerde been gezet, waardoor er nieuwe beweging kon ontstaan. En dat alles terwijl er
veel gelachen werd.” (vestigingsdirecteur Ruut Bernsen van PI Achterhoek)
De Retraite Leiding:
Anja Sophie Boorsma is een breed opgeleide facilitator met 15 jaar ervaring, die het liefst
programma’s maakt waarin ze haar diverse achtergronden combineert. Ze is opgeleid als
coach, mediator, trainer, theatermaker en yin yoga docent. Haar stijl is te omschrijven
als: energiek, met humor, snel schakelend, sensitief, met nuchterheid én diepgang. Ze
houdt ervan te ontwarren (met het hoofd) en te ontwapenen (met het hart).
Voor de Werkretraite werkt ze samen met Henk van der Steen. Hij begon ooit als
leidinggevende P&O, is nu alweer 20 jaar actief als externe facilitator bij diverse
organisaties en brengt in dit programma als gastfacilitator onder meer zijn expertise in
met Het Nieuwe Werkoverleg, Design Thinking en Creatief Problemen Oplossen.
Werknemers Retraite
Er bestaat ook een versie van De Werkretraite voor ‘losse’ werknemers van een organisatie. Dit past goed in
een opleidingstraject of het aanbod van een interne Academie.
•
4 dagdelen op 2 aansluitende dagen
•
interne locatie
•
1 hoofdfacilitator en op 2 dagen een gastfacilitator
•
Max. 15 deelnemers
•
Geen model Reis van de Held
•
€4725,- excl. reiskosten, locatiekosten en 21% BTW
Meer informatie over de Werknemers Retraite op www.dewerkretraite.nl/werknemersretraite.
Neem voor variaties/tussenvormen contact op voor een offerte op maat.

De Werk Retraite is een programma van Wakkere Tante (www.wakkeretante.nl)
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