Programma Nightshift
Algemeen:
Het teambuildingprogramma 'Nightshift' is een avondprogramma dat zowel
op een lange zomeravond plaatsvinden als op een donkere avond in het
voorjaar of in het najaar. Het bivak van Out-Doorn kan geheel verlicht worden
en ook alle activiteiten kunnen worden verlicht. Bij het programma is een
warme maaltijd inbegrepen. U kunt kiezen uit een chinees buffet of een
stamppotten buffet.
Type bedrijfsuitje:
Teambuilding
Zwaarte:
Licht | Pittig | Zwaar | Heel zwaar
Deelnemers:
10 - 80 (uitbreiding mogelijk tot 150 personen)
Tijd:
17.30 - 22.00 uur (4½ uur)
Prijs:
€ 67,50 p.p. incl. BTW
Inclusief:
Onbeperkt koffie, thee, fruitdrank, mineraalwater en cup a soup
Warme maaltijd
Zoutjes in de pauze
Optioneel:
Vergadermogelijkheid
Locatie:
Bivak Out-Doorn op Landgoed Beukenrode te Doorn (bij Utrecht).
Kleding:
Stevig schoeisel en kleding die past bij de weersvoorspelling.
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17.30 - 17.45 uur
Ontvangst
Hartelijk welkom op het bivak van Out-Doorn. Bij aankomst geeft één van de
instructeurs een korte inleiding over de locatie en het programma. Daarna is er een
heerlijke warme maaltijd.

17.45 - 18.35 uur
Warme maaltijd
Een warme maaltijd is inbegrepen in de prijs van programma Nightshift. U kunt
een keuze maken uit onderstaande twee buffetten. Koffie, thee, fruitdrank en
mineraalwater kunt u gedurende het programma pakken zoveel u wilt. I.v.m.
veiligheid schenken wij pas alcohol na afloop van het programma.
A) Stamppotten buffet
Boerenkool met rookworst, zuurkool met speklapjes, hutspot.
B) Chinees Saté buffet
Echte 'blauwe hap' met nasi, babi pangang, ajam saté, babi saté, gehaktballetjes in
saus, gebakken ei, kroepoek, atjar en augurk.

18.35 - 18.40 uur
Teamindeling
Eén van de instructeurs van Out-Doorn verdeelt uw gezelschap willekeurig of
conform een door u vooraf opgestelde lijst in groepen van 10 tot 20 personen. Elke
groep krijgt een eigen instructeur toegewezen die de groep, weer in teams
verdeelt. Elk team krijgt ter herkenning een eigen kleur keycord.

18.40 - 19.25 uur
Ravijn
In het bos bij Out-Doorn is een denkbeeldig ravijn gecreëerd. Bij aankomst blijkt
dat de brug over het ravijn door een aardbeving is geruïneerd. Alleen de
brugpijlers staan nog overeind. Toch moet u naar de overkant. Er zijn echter maar
beperkte middelen beschikbaar om de oversteek te wagen.
19.25 - 20.10 uur
Bamboe toren
Bamboestokken kunnen eenvoudig met postelastiek aan elkaar bevestigd
worden. Zo kan een heel bouwwerk worden gemaakt. De teams krijgen elk de
opdracht een zo hoog mogelijke toren te construeren waarin een vlag gehesen
moet worden zonder dat de toren omvalt.
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20.10 - 20.20 uur
Pauze
Met koffie en thee, fruitdrank, mineraalwater en zoutjes.

20.20 - 21.05 uur
Assemblage
Vier teams installeren zich buiten elkaars zicht in een tent of op een rustige plek op
het bivak van Out-Doorn. Elk team krijgt een bouwpakket met losse onderdelen
en een walkietalkie. Daarnaast krijgt elk team de handleiding van het pakket dat
een ander team moet bouwen. Communicatie!
21.05 - 21.50 uur
Katapult
Met houten palen en spanbanden ontwerpen en bouwen de verschillende teams
een katapult waarbij men op beproefde wijze een bal zover mogelijk weg moet
zien te katapulteren. Hoe verloopt de samenwerking, welk team maakt de mooiste
constructie en wie boekt het beste schietresultaat? Record: 80 meter!
21.50 - 22.00 uur
Evaluatie & Afsluiting
De instructeurs van Out-Doorn geven een beschouwing op het verloop van de
dag. Vooral het karakter van de dag die in het teken stond van 'teambuilding',
komt ter sprake. Hoe verliep de samenwerking en welke lessen kunnen daaruit
geleerd worden m.b.t. de dagelijkse werkzaamheden?
22.00 uur
Borrel (optioneel)
De bar is geopend. U bent welkom om nog iets te blijven drinken en na te genieten van een
avond bij Out-Doorn.
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