
.... beweegt
Mooie samenwerking tussen Creasta en haar klanten,  

op verschillende wijzen tot stand gekomen.  
Nieuwe typen activiteiten, verschillende mensen..

POSITIEVE BOOST DIE JE IEDEREEN GUNT
“Wij willen een sterkere teambinding”

“Wij willen lol met onze teamactiviteit”
“Wij willen beter samenwerken”

“Vorig jaar bowlen, dit jaar echt iets leuks!”
“Ik wil mijn team op speciale wijze bedanken”

3 Top-evenementen van Creasta 
in 2013:

‘Slim & Samen - Ik in mijn team’
Hoe bereik je bij een groep hoog opgeleide tech-
nici tijdens een teamactivteit een grotere binding?  
Start met een ongewone, actieve en vrije warm-
ing-up, gevolgd door een uitdagende exercitie ge-
richt op samenwerken en helder communiceren. 
Organiseer een inhoudelijke wandeling later op 
de middag, waarin alle ‘functie-jasjes’ verder af-
gegooid worden en laat ze op een speelse manier 
elkaar beter leren kennen. Omlijst het diner met 
ludieke en persoonlijke opdrachten zodat men na-
der tot elkaar te komt.
Gevolg: Nadere kennismaking, sterkere verbin-
ding, genieten van samenwerken, anders plezier 
maken en verrast zijn!

Hier loopt Creasta 
warm voor ....

‘Geen spoor van Arend?’
Samen een mysterie oplossen en hierbij op niet- 
reguliere wijze samenwerken. Zonder dat de me-
dewerkers van het Kenniscentrum wisten wat ze 
konden verwachten, startte de middag met de 
vertelling van een spannend verhaal en ook het 
eind werd bekend gemaakt. Vervolgens werden er 
in de buitenlucht diverse opdrachten uitgevoerd 
die, bij het juist uitvoeren, de tussenliggende delen 
van het verhaal vulden. Samenwerken, slim spelen 
en doorzettingsvermogen waren vereist en tevens 
goed analyseren maakten dat er samen stappen in 
de goede richting werden gezet. De verweving van 
persoonlijke kenmerken van de deelnemers in di-
verse onderdelen had een duidelijk  positief ver-
rassend effect.

‘Ontsnappen aan het serieuze leven - Diver-
siteit van Collegialiteit’
Een op jouw groep- en jouw omgeving-ontwikkeld 
‘Wie is de Mol..??’-spel spelen? Dat kan! 
Een docententeam voerden zowel in hun eigen ge-
bouw als in de binnenstad van Leiden diverse in-
genieuze opdrachten uit. Hierbij moesten de kan-
didaten zoveel mogelijk studiepunten verzamelen 
en daarbij proberen de mol te ontmaskeren. 
Enorm veel fanatisme, doorzettingsvermogen, 
drive om te winnen, de opdrachten uitstekend 
uitvoeren, het spel slim spelen, geweldig verrast 
worden door naaste collega’s en bovenal erg veel 
lachen samen!



Creasta’s antwoorden op 2x 3 vragen:
aCTIVITEIT-INHOUDELIJK 

1. Wij willen een activiteit die vooral leuk is en waarbij men even niet met werk bezig hoeft te zijn; kan dat? 
Leuk! Hebben jullie een voorkeur voor een locatie of een type activiteit? Creatief, muzikaal of sportief? 
Ook  kan er een flinke dosis analyseren, logisch denken of andere aspecten aan te pas komen. Tijdens de 
activiteit wordt binnen de groep gezocht naar de juiste balans van inspanning en ontspanning.

2. Ik wil graag de teambinding versterken en daarin de nadruk leggen op communicatie en samenwerken; is 
dat mogelijk? 
Jazeker! Creasta start de samenwerking altijd met een begroetingsgesprek om kennis te maken met (leden) 
van een team/groep. Hierbij onderzoekt zij wat kenmerkend is voor dit groepstype en type mensen. 
Desgewenst kan een activiteit meer teaminhoudelijk ontwikkeld worden. Aspecten zoals helder commu-
niceren en efficiënt samenwerken worden op een originele manier verweven met als gevolg: versterken van 
de teambinding.

3. Vorig jaar hebben we gebowld, dit jaar willen we iets anders; wat biedt Creasta?
Creasta ontwikkelt elke activiteit opnieuw, speciaal voor de desbetreffende groep. Dit kan een spel, een 
werkvorm, of andere opdrachtenreeks zijn. Passend binnen een thema en rekening houdend met wensen, 
doelen en mogelijkheden van de groep. Een activiteit heeft altijd een of meerdere doelen, typen en vormen. 
Van een inhoudelijke sessie om collega’s met elkaar in gesprek te laten komen, tot fotograferen met een 
visie, tot een ‘Wie is de Mol..?’-achtig spel, tot een dansworkshop, tot een fysiek-actief spel waarin competi-
tie met elkaar wordt aangegaan, tot aan een verhalend spel waarbij analyseren, oplossen en logisch naden-
ken benodigd zijn. 
Vooraf worden deelnemers gevraagd om persoonlijke input te leveren om zo alle activiteiten persoonlijk te 
tinten. Keer op keer vergroot dit de betrokkenheid en enthousiasme!

PRAKTISCHE ZAKEN 

1. Wij zijn op zoek naar een activiteit waarbij eten en drinken inbegrepen is; verzorgt Creasta dat?
Creasta kan enkel de activiteit voor jullie ontwikkelen en organiseren en kan dat ook combineren met 
lunch, diner, borrel etc, op een locatie die voor jullie passend is, ook afhankelijk van jullie wensen en 
budget. Zij kan hierbij de zorg voor het zoeken naar en regelen van zaken met de locatie uit handen nemen. 
 
2. Wij hebben een vaststaand budget; wat is mogelijk?
In een begroetingsgesprek dat wij van te voren voeren, zal duidelijk worden wat jullie wensen en mo-
gelijkheden zijn. Op basis van het aantal personen en de hoeveelheid ontwikkel- en organisatiewerk stelt 
Creasta een prijs voor. Vaak kan op locatie en catering bijvoorbeeld, qua kosten, gevarieerd worden.

3. Wij hebben een grote groep; vormt dat een probleem?
Creasta ontwikkelt en organiseert de activiteit specifiek op die groep, ongeacht de grootte. Mocht het zo 
zijn dat tijdens de uitvoering aanvullende begeleiding of expertise benodigd is, dan regelt Creasta deze.

Creasta beweegt! Contact ons of blijf ons volgen.. 
www.creasta.nl | info@creasta.nl | @creasta_nl


