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Training Teamspirit  

Verwacht het onverwachte! Teamzorg 

 

Wil je een keer op een andere wijze jouw teamleden echt leren kennen?  

Niet te zwaar, licht, ontspannen, maar toch betekenisvol?  

Waar wiskunde als universele neutrale taal gebruikt wordt om inzichten te verkrijgen 

in jouw sterke kanten en uitdagingen?  

Waarin ook het team gekoppeld wordt aan een uniek nummer en de betekenis 

daarvan in de praktijk aan de orde komt?  

 

Deze teamtraining bestaat uit een ontspannen bijeenkomst van een halve dag 

waarin jij als medewerker of als leidinggevende samen met je teamleden vanuit de 

'nieuwe oude' wetenschappen gaat kijken naar jezelf en naar elkaar. Zelfzorg en 

teamzorg. Waar liggen de sterke punten en uitdagingen zowel voor jouzelf als ook 

voor het team? Via de numerologie wordt er vanuit een numerieke neutrale analyse 

een uniek nummer aan de teamleden toegewezen op basis van berekeningen die al 

toegepast werden door de Babyloniërs. Deze nummers zijn uniek en geven 

persoonlijke neutrale betekenissen en inzichten in missies en uitingen van gedrag.  

 

Jij en je teamleden gaan actief ontdekken, rekenen, opzoeken en ervaren vanuit een 

nieuwe invalshoek wie je collega's daadwerkelijk zijn. Deze training geeft op lichte 

wijze richting aan meer begrip voor elkaar en heeft een positieve invloed op de 

samenwerking.  

 

Dat kan dus in een bijzondere omgeving op landgoed Kotmans in Miste aan de 

Huttenweg. De bijeenkomst duurt een dagdeel, maar kan uitgebreid worden met een 

lunch, wandeling of met een onderdeel op maat. De standaardtraining kost 500, - 

euro.  

De training kan ook op locatie aangeboden worden. Prijs in overleg. 

 



Karin Berenschot Inspiree 06-17078959 KvK 85242667 
 

Karin Berenschot Inspiree 06-17078959 KvK 85242667 
 

Karin Berenschot Inspiree 06-17078959 
 

 

       Heenkamppieperweg 6 
                                            7109 BR Winterswijk-Miste NL23 RABO 0371271118 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfstrainingen die ik ook aanbied, zijn:  

 

- persoonlijk leiderschap; 

- vitaliteit; 

- aanspreken op gedrag; 

- effectieve ontwikkelgesprekken; 

- visie en misse; Brownpapersessie maar dan anders!  

 

Mocht je nieuwgierig zijn? Of vragen hebben?  

 

Laat het mij weten. Ik ben altijd op zoek naar nieuwsgierige managers, bestuurders 

en medewerkers.   
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