
 
 

De workshop Bamboenieren© is geschikt voor elke groep die samen iets 
groots willen bouwen. De groepsgrootte kan variëren tussen de 5 en 100 
personen. Het kan overal buiten worden uitgevoerd, als er maar genoeg 
ruimte is. Binnen kan ook in bijvoorbeeld een sporthal of (evenementen) hal. 
De workshop kan het gehele jaar worden aangeboden. De duur van de 
workshop is ongeveer 2,5 uur.  
 
In plaats van Bamboe kan er ook gebouwd worden met andere materialen 
zoals Marsh Mellows/satéprikkers, Lego, suikerklontjes/pindakaas, 
spaghetti/lijm, elektronica of krantenpapier/schilders tape. Spelvormen 
kunnen meer tijdinvestering vragen wanneer er meer ontwikkeldoelen 
worden opgenomen binnen het maatwerkprogramma. Bamboenieren©  kan 
goed gecombineerd worden met Hiken en/of Game-simulaties. 
 
Prijsindicatie: 
Vanaf € 528,00 excl.BTW inclusief gebruik bamboe/elastiek begeleider/ 
buitencoach en exclusief vervoerskosten. Hierin is ongeveer 1,5 uur 
voorbereiding en evaluatie opgenomen. 
 

Meer weten? 
Voor meer informatie over Bamboenieren© als onderdeel van uw 
maatwerktraining kunt u bellen naar Boab3 op 06-49276648 of mailen naar 
info@boab3.nl.  
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Bamboenieren© met Boab3  Een doelgerichte creatieve manier van bouwen. 

Wilt u: 
aan de slag met teamontwikkeling en groepsdynamische 

processen? 
of 

een simulatie van bestaande of nieuwe “werkprocessen”? 
 

Dan is het bouwen met Bamboe een uitstekende 
methode om als “drager” te fungeren. 

 
Maak gebruik van de mogelijkheid om samen met uw 

collega’s bijvoorbeeld de Maria Pia brug , de Eiffeltoren 
of rollerball rollercoaster te bouwen. 

 
Tijdens deze workshop maakt u samen met uw collega’s een bouwwerk van 
Bamboestokken en elastieken. Door te bouwen kan de groep: 
 zich creatief uiten; 

 (nieuwe) samenwerkingsverbanden aangaan of verdiepen: 

 team- en leiderschapsrollen ontdekken en/of ontwikkelen; 

 maar ook oefenen in communicatieve vaardigheden zoals verkopen, 
onderhandelen, delegeren, feedback geven en complimenteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bamboenieren© is een combinatie van Bamboe en Pionieren. Pionieren 
betekent letterlijk: “nieuwe wegen openen”  Een pionier is iemand die een 
nieuw gebied betreedt zonder dat hij gebruik kan maken van de ervaringen 
van anderen. Binnen de scouting is de term pionieren ontstaan doordat de 
pioniers bij het betreden van nieuwe 
gebieden van hout en touw bruggen en 
kampen moesten bouwen. 
Bamboenieren© is pionieren met 
Bamboe en elastiek. Dit vraagt geen 
technische of fysieke vaardigheid.  
 

Iedereen kan de meest 
fantastische bouwwerken 

maken! 
 

Bamboenieren© is een actieve, 
energieke werkvorm dat een groot 
beroep doet op de samenwerking van 
het team of de groep. Afhankelijk van 
de doelstellingen in het 
maatwerkprogramma van de groep 
wordt gestart met een korte 
vaardigheidsinstructie van het Bamboenieren©. Hierna wordt al dan niet 
direct gestart met de te bouwen constructie. Soms zal hiervoor nog een 
overleg plaatsvinden over wat de groep wil uitbeelden, welke metafoor 
staat centraal. Of het is onderdeel van een spelvorm waarin gekocht, 
verkocht, onderhandeld, vergadert  etc. moet worden om uiteindelijk de 
constructie te kunnen bouwen.  Een geschikte bouwwerk voor dit laatste is 
bijvoorbeeld de Rollerbal Rollercoaster. Een achtbaan waar een bal 
gelanceerd wordt en over de baan rolt tot dat hij aan het eind wordt 
opgevangen Een combinatie van inzicht, samenwerking en techniek. 
 


