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op naar een kerngezond bedrijf
Wij geloven in de kracht van duurzame organisaties. Een duurzame organisatie is wendbaar, maakt
optimaal gebruik van de aanwezige kwaliteiten, innoveert, communiceert en heeft gemotiveerde
medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is daarbij het sleutelwoord.
‘Golf op Karakter’ is een training die met een golfprofessional wordt aangeboden op Landgoed
Welderen (Elst) en op Landgoed Bleijenbeek (Afferden).
Zowel Landgoed Welderen als Landgoed Bleijenbeek zijn een prachtige baan gelegen in het
midden van het groene hart van de Betuwe en in een groene omgeving van de kop van Limburg.
Terwijl beide landgoederen dicht bij grote, bruisende steden liggen, kunt u zich op onze golfbanen
terug trekken voor een rustige ronde golf omringd door de natuur. Beide plekken voldoen aan alle
voorwaarden van een duurzame omgeving en faciliteiten. Dit is een belangrijk speerpunt waar ze
op beide golfbanen erg trots op zijn.
De vervolgstap op de training ‘Golf op Karakter’ is het programma ‘Kerngezond bedrijf’. Dit
ondersteunt u op de weg naar duurzame inzetbaarheid van mens, team en organisatie. We
zorgen voor een sterke organisatiestructuur, een gezonde bedrijfscultuur én vitale medewerkers die
betrokken zijn en plezier hebben in hun werk. Het resultaat is een kerngezonde organisatie die
veerkrachtig is, flexibel meebeweegt en in alle opzichten klaar is voor de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid betekent voor ons: dat alle voorwaarden aanwezig zijn om
medewerkers plezierig te laten werken, met behoud van gezondheid en welzijn, nu en in de
toekomst. Het is onze overtuiging dat dit voor medewerkers, teams en organisatie maximaal
rendement én levensgeluk oplevert.
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op naar een kerngezond bedrijf
Voor iedereen!
Iedereen kan aan deze training deelnemen, van gevorderde golfers tot aan niet-golfers. Door
de combinatie van het spelen van golf, onder begeleiding van de golfpro’s en de oefeningen en
observaties van de trainers van de KarakterFaculteit beleven de deelnemers een uitdagende,
leerzame en vooral inspirerende sessie.
‘Golf op Karakter’ biedt veel interessante mogelijkheden voor de zakelijke markt. Indien u denkt aan
teambuilding met uw collega’s is ‘Golf Op Karakter’ de uitgelezen kans om uw team beter te leren
kennen. Dus u kunt beter inspelen op bepaalde situaties en gedragspatronen. Ook is deze training
zeer interessant voor partners of klanten.
We bieden een drietal mogelijkheden aan om het programma te beleven, een ochtendsessie, een
middagsessie of een complete dag. Naast deze dagdelen of dag, is het ook mogelijk om een,
op maat gemaakte, 2-daagse teambuildingdag te organiseren voor uw organisatie. Tijdens het
programma zijn de deelnemers bij elkaar en verbinden ze zich met elkaar. Zo ontstaat een mooie
groep met een fijne en natuurlijke interactie.

wie zijn wij?
“Mensen laten groeien door ruimte en vrijheid te creëren voor individu en team”. Dat is waar
KarakterFaculteit voor staat en blij van wordt. Dit doen we door het creëren van ruimte voor
mentaal en fysiek.

Wij helpen mensen met meer daadkracht, positiviteit en vitaliteit in hun leven.
Daardoor komen jij en je organisatie weer volop in beweging. Zodat je weer daadkrachtig
onderneemt: zonder stress, met gemotiveerde collega’s in een kerngezond bedrijf. Want dát is
de basis voor duurzame groei.
Samenwerken aan een duurzaam resultaat
De KarakterFaculteit en zowel de directie als de golfprofessionals van Landgoed golfbaan
Welderen en Landgoed golfbaan Bleijenbeek presenteren met groot genoegen hun samenwerking
gericht op de training ‘Golf op Karakter’ in een duurzame omgeving.
‘Golf op Karakter’ is een eenvoudige, toegankelijke en leuke manier om snel inzicht te krijgen
in de processen die lopen in een organisatie tussen medewerkers. Het achterliggende idee is
dat tijdens het golfen het competitieve element in golf gecombineerd wordt met het karakter
van de deelnemer. Deze aanpak creëert situaties die vergelijkbaar zijn met reële werksituaties.
Aanwezige trainers, karakterstijl coaches van de KarakterFaculteit en golfprofessionals van
Landgoed golfbaan Welderen en Bleijenbeek begeleiden de deelnemers op het gebied van golf en
karakterstructuren. Met de tips & tricks die we tijdens de training geven kun je direct aan de slag
gaan in je dagelijkse communicatie.

onze
aanpak
Het doel van ‘Golf op Karakter’
Het doel van de training is om de deelnemers inzicht te geven in de invloed van de manier waarop
ze communiceren en daar met handige ‘tips & tricks’ direct mee aan de slag te gaan. Bevalt je
deze stijl wel en wil jij met je team of klanten op een ontspannen manier meer van elkaar te weten
komen? Dan is de training ‘Golf op Karakter’ een mooie en fijne manier om je karakterstijlen te leren
kennen!

De opzet van de training is als volgt:
•

Ontvangst met koffie en thee en een lekkernij.

•

Korte aankondiging door de organisator.

•

De trainers van de KarakterFaculteit nemen de deelnemers beeldend mee nemen in het verhaal
van karakter en gedrag.

•

Een aantal deelnemers worden letterlijk in beweging gezet door een ‘vriendelijke’ boksoefening,

•

Na de boksoefening bespreken we de resultaten van de scans.

•

Pauze met drank en lekkernijen.

•

Samen naar de afslag plaats, waar de eerste kennismaking tussen golf en jouw karakter plaats
vindt.

•

Op de ‘pitch en putt’ baan komt vooral je interactie met je “golf maatje” van die dag naar boven.

•

Vanuit de pitch & putt lopen we een aantal holes (er is geen baanpermissie nodig) met een
doelstelling/vraag stelling op de golfbaan.

onze
aanpak
Een halve of een hele dag
Vooraf starten we met een voorbereidend gesprek om vast te stellen wat de doelstelling is en
bepalen we samen of deze doelstelling geschikt is voor een hele of een halve dag training.
Tijdens de training:
•

Voorstelling met boksen

•

Begeleiding

•

Uitleg door karakter trainers

•

Praktische golf oefeningen met ervaren golfpro’s

•

Ervaringen delen met andere deelnemers (vanaf 8 personen)

Na de training:
•

Uitgebreide lunch of diner

•

Veel voorbeelden om uit te wisselen

Tussentijds:
•

Koffie en thee, drankjes en lekkernijen

•

Praktische tools en oefeningen

•

Afsluiting met een rapport over je eigen hoofdkarakter

Na deelname
Na deelname heb je een gezonde focus, sta je vitaler tegenover je klanten, ben je daadkrachtiger
in het ondernemerschap ofwel leiderschap en is er inspiratie op gedaan om een hechter team te
creëren. Inschrijven kan op elk moment.

onze
aanpak
Maatwerk
Vraag gerust naar de mogelijkheden voor een teambuilding op maat, een weekendtraining, een
meerdaagse training of een incompany training. Maatwerk is ons zeker toevertrouwt en verhoogt
de effectiviteit van de training.

Locaties
Landgoed Welderen in Elst (Arnhem) of Landgoed Bleijenbeek in Afferden (Limburg).
De training is een samenwerkingsverband tussen de gecertificeerde trainers van de
KarakterFaculteit en de golfpro’s van de genoemde golfbanen.

resultaten

wat levert het u op?
Het resultaat is afhankelijk van de doelstelling die door u als ondernemer en de organisatie
gevraagd wordt. Voorafgaand aan de training ‘Golf op Karakter’.
We zorgen ervoor dat alle voorwaarden die dag aanwezig zijn om uw medewerkers of uw klanten
plezierig te laten samenwerken op de golfbaan. Hierbij kijken we naar de betrokkenheid van
medewerkers en of ze plezier hebben in hun werk. Het gevolg hiervan is een soepele communicatie
voor die dag, klanten en medewerkers zijn enthousiast en volop bruikbare tips voor de follow up de
volgende dag!
Met onze groeiscan krijgen we samen inzicht in de doelstellingen van uw organisatie als die voor u
nog niet helemaal helder zijn:

1 karakterscan
Om het karakter van een medewerker, of team te herkennen, maken we van alle betrokken
deelnemers een karakterscan. Daarmee krijgen we meteen een goed beeld van de bestaande
structuur van een team. We zien bijvoorbeeld:
•

Wie wel en wie niet goed met elkaar kunnen samenwerken in een team

•

Wie binnen een team de meest geschikte kandidaat is om samen te werken

•

Hoe de communicatie onderling verloopt tussen de diverse medewerkers

Een karakterscan kan er vervolgens als volgt uitzien:
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2 organisatie-teamscan
Als extra optie kunnen we een organisatie-teamscan maken. De organisatie-teamscan maakt de
kernkwaliteiten van individu en team snel inzichtelijk. Daarnaast legt deze scan de mogelijkheden
van een team bloot en laat deze zien hoe het team eventueel een kort doel kan behalen tijdens de
training ‘Golf op Karakter’.
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scanresultaten
Het invullen van een golf karakter scan neemt ongeveer 10 minuten in beslag en is online in te
vullen. De resultaten bespreken we per persoon en bundelen de scanresultaten in een totaaluitslag.
Deze worden uitgereikt tijdens de training ‘Golf op Karakter’.

Een volledige groeiscan geeft bijzonder veel inzicht in een organisatie en in de slagkracht van
een organisatie. Maar deze legt ook de persoonlijke mogelijkheden van alle betrokkenen en hun
ideale rol in de toekomst van de organisatie bloot. De uitkomsten helpen om ieders persoonlijke
sterke eigenschappen optimaal te benutten.

resultaten

wat levert het u op?
advies
Na de golf karakterscan volgt een rapport met resultaten. Daarin zetten we eigenschappen van
een hoofdkarakter uiteen. In de eindrapportage na de training ‘Golf op Karakter’ geven we gelang
de vooraf besproken doelstelling en/of opdracht het volgende bijvoorbeeld weer:
•

Inhoudelijk advies op persoonlijk niveau

•

Inhoudelijk advies op teamniveau

•

Inhoudelijk advies op organisatieniveau

Op basis van het adviesrapport kunnen we dan afspraken maken om de ontwikkelingen in de
uitvoerende fase te volgen en bij te sturen. Denk daarbij aan:
•

Intervisiebijeenkomsten

•

Individuele coaching en/of fysieke training

•

Teambuilding

Om het hele traject te borgen, bieden we een mogelijkheid om medewerkers op te leiden om de
zelfredzaamheid binnen het team en de organisatie blijvend te vergroten.

Op naar een kerngezonde organisatie!

Het programma ‘Kerngezond bedrijf’ richt zich door middel van transformatie management op
de volledige organisatie!
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