
 

Teambuilding 2.0 
De sterke punten op een rij. 
Actie, Pit, Fun en Samenwerking. 
 

Deze laagdrempelige teambuilding Haalt 
de hakken weer uit het zand.  

 
Met speciale spel en 
sport activiteiten 
worden de positieve 
krachten van je team 
naar boven gehaald. 
Aan het einde van 

de dag wordt een  overzicht van beste 
kwaliteiten en talenten van je team  
gepresenteerd. 
Alle neuzen staan weer dezelfde kant op 
en iedereen ontvangt een aandenken aan 
de positieve dag. 
 
Deze module heeft speciale programma’s 
op maat  voor de commerciële,   
administratieve, en sociale sector. 
 
 

De Teamscan 
Je team en bedrijfscultuur in beeld. 
 

 
Hoe werkt men samen in 
jouw team?  Welke omstan-
digheden zorgen voor de 
beste efficiency? 
 
Met de teamscan wordt snel 
duidelijk waar de krachten in 
je team te stimuleren zijn.  
 
In een 10 minuten durende 
online enquête wordt mede-
werkers en leiding bevraagd 
op heersende cultuur binnen 
de organisatie  

  
In een persoonlijk gesprek worden de team 
gegevens doorgesproken en ontvang je tips 
en tricks voor verdere optimalisatie. 
 

Raakt de energie er uit?  
Begint het bij jullie langzamerhand een beetje naar spruitjes te ruiken?  

CruxQuest  
Presenteert: 

Maak de volgende slag naar efficiency 



CruxQuest optimaliseert en begeleid   
bedrijfscultuur in organisaties met  
speciaal ontworpen serious games en 
trainingssessies. 
 
WWW.CRUXQUEST.NL 
Tel:  0348-423723 
Mob:  06-44110805 
Mail: info@cruxquest.nl 
 

TeamToppers 
Zet de volgende stap naar efficiënt 
samenwerken. 

 
CruxQuest helpt en 
begeleid je team en 
organisatie ook bij 
cultuur of  
teamtrajecten en 
losse sessies.  
 
Afhankelijk van de 
wensen kan er  
aandacht besteed 
worden aan  
onderwerpen rond 
communicatie,  
samenwerking,  
leiderschap en 
teamcultuur. 
  

Trainingsessies 
Boost je kennis en vaardigheden. 
 

 
Naast teambuildingsessies organiseren 
wij ook trainingen over: 
 

 Teamrollen (Belbin). 

 Waarden (Spiral Dynamics). 

 Status  (Leary). 

 Kernkwadranten. 

 Het “nieuwe werken”. 

 

Constructief creatief 
Van mede-Werker naar mee-Doener. 
 
Effectieve proactiviteit in gestructureerde 
omgevingen vraagt om een bijzondere 
combinatie van durf en creativiteit.   

 
Speciaal voor   
organisaties met een 
behoefte aan creativiteit 
en proactiviteit bij hun  
medewerkers,  
ontwikkelde CruxQuest 

sessies om van mede-Werkers  actieve  
mee-Doeners te maken.  

Situatie Simulatie  
Oefenen in relevante casuïstiek . 
 
Oefening baart kunst. Het oefenen van 
vergadertechnieken en sociale  
vaardigheden werkt zeer effectief. 

 
Oefen, ervaar en   
experimenteer met  
relevante casuïstiek. 
Zoals moeilijke  
situaties,  
beslissingsmomenten 

verkoopgesprekken en lastige  
onderwerpen als beleid en het oefenen in 
exitgesprekken.   
Door meerdere opties uit te proberen leert 
men snel en efficiënt het juiste pad  
bewandelen in de realiteit. 


