
 
Teamprogramma’s 
Boab3 teamprogramma’s zijn altijd 
maatwerk.  Enkele voorbeelden van 
maatwerkprogramma’s zijn:  
 
(team)Samenwerken 2.0 
Teamsamenwerken 2.0 staat in het teken 
van samenwerken anno nu met een sterke 
relatie naar het nieuwe werken. We werken vaker in teams van wisselende 
samenstelling. Werken op afstand met elkaar is vaak meer regel dan 
uitzondering.Elkaar aanspreken en opzoeken zal een voorwaarde voor 
samenwerken zijn.  
 
(team)Werkomstandigheden 
Werkdruk, psychosociale arbeidsbelasting (PSA), ziekteverzuim, 
timemanagement zijn de werkomstandigheden waar veel teams dagelijks 
mee te maken hebben. Hoe ga je daar als team mee om? Waar is de grens 
tussen individuele verantwoordelijkheid en teamverantwoordelijkheid? 
Antwoorden op deze vragen kunnen de basis vormen voor team-
programma’s rondom het thema werkomstandigheden. 
 
Teambuilding & ontwikkeling 
Bouwen aan teamprestaties, werken aan een top team. 
Teambuildingprogramma’s zorgen ervoor dat de kracht  van alle teamleden 
los komt. Efficiënt en effectief gedrag wordt ontwikkeld. Daarbij kan de 
oplossingsgerichte benadering een basis vormen voor het verdere 
teamwerk. 

Begeleiding en coaching van teams en 
groepen 
Inzet van een begeleider is bijvoorbeeld 
mogelijk bij (team)bijeenkomsten, 
lopende ontwikkeltrajecten of bij 
(team)conflicten. Ook kan aan een 
team ondersteuning worden geboden 
bij het opzetten of onderhouden van 
intervisie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ontwikkelen met Boab3  | Buiten | Oplossingsgericht | Actief | Beleven | 

Teamontwikkelcentrum 
Boab3 is het teamontwikkelcentrum van trainer /coach Roel Ossewold. De 
Boabtree staat symbool voor teamontwikkeling. De Boabtree is een eeuwen 

oude bijzondere boom in de outback van 
Australië. De boom staat symbool. voor de 
“tree of life”, het biedt veiligheid; het voedt 
dieren en mensen met zijn vruchten en kan een 
immense hoeveelheid water opslaan. Daarnaast 
wordt de boom gebruikt als beschutting  tegen 
het zonlicht en vinden er veel “ meetings ” van 
Aboriginals  aan de voet van de boom plaats.  

 
Kernwaarden Boab3 
De boom geeft gelijk de belangrijkste kernwaarden weer die terugkomen in 
de drie basis activiteiten van Boab3;  

 Begeleiding 

 Training 

 Coaching 

De kernwaarden Boab3 zijn: Buiten Oplossingsgericht, Actief Beleven 

 
Missie en Visie Boab3 
Het is onze missie om organisaties en teams duurzaam beter te laten 
functioneren. Boab3 doet dit vanuit een visie dat verbeteren leren is en dat 
organisaties en teams alleen leren als ze dit gezamenlijk, oplossings- en 
belevingsgericht,  actief  en buiten hun eigen omgeving doen. 
 
Uniek teamconcept 
Oplossings- en belevingsgerichte buiten activiteiten gebruiken voor het 
zichtbaar maken van (team)successen en/of voor het aanleren van nieuwe 
vaardigheden om dit succes te vergroten is een unieke werkwijze. 
(Team)ontwikkelprogramma’s kunnen op maat worden gemaakt 
doormiddel van drie werkvormen :  

 Bamboenieren©  

 Hiken 

 Game-simulaties 

(Team)trainer/buitencoach  
Roel Ossewold heeft zijn roots in de chemie en techniek. Hierdoor heeft hij 
een grondhouding meegekregen van structuur en planmatig werken. Vanaf 
2000 is Roel actief als Arbeids- en organisatiedeskundige (A&Oer). Door de 
combinatie van jarenlang trainen en coachen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en de passie voor outdoor en (spel)simulaties heeft 
hij zich ontwikkeld tot een vernieuwende trainer met een geheel eigen stijl. 

 
Eigenschappen 
Roel is vindingrijk in het 
vinden van nieuwe wegen 
voor verbetering. Hij is 
optimistisch over de  
veerkracht van mensen en 
organisaties. Relativeert 
wanneer nodig en zal altijd 
zoeken naar de juiste 
samenwerking. 
 

Bamboenieren© 

Bamboenieren© is bouwen met bamboe en elastiek, een actieve, energieke 
werkvorm dat een groot beroep doet op de samenwerking van het team of 
de groep. 
 
Hiken 
Een hike is een wandel- (/fiets-/kano-/paardrij- enz) tocht ergens tussen 
een queeste en een speurtocht in. Hiken met Boab3 staat altijd in het teken 
van de (team)ontwikkeling. De route zal zo gemaakt worden dan alle 
doelstellingen aan bod komen. 
 
Game-simulaties 
Een Game-simulatie is een simulatie waarbij de deelnemers in verschillende 
maar samenhangende rollen een proces naspelen en/of interageren met 
een computermodel. Van elke doelstelling kan een Game-simulatie worden 
gemaakt. 
 


