
Smoothie Sessie 
voor je team



Digitale 
teamsessie

o Hoe ga je als team met de nieuwe manier van samenwerken om?
o Hoe houden jullie écht verbinding met elkaar?
o Hoe benut je ieders sterkte?
o Hoe creëer je een dynamische interactie zonder in 1 ruimte te 

zitten?
o Hoe zorg je voor elkaar als het spannend en uitdagend wordt?

Houden deze vragen je bezig? 
Een Smoothie sessie kan een frisse optie zijn…

Proef van onze Smoothie-sessies



Voedingrijke, energieke, prikkelende digitale sessie die het team helpt een eigen realiteit 
te kneden naar en effectieve vorm van samenwerken waarbij we oog hebben voor 

verbinding met elkaar, de beste vorm van elkaar kennen en inzetten.

Wat? Vanuit onze ‘prettig confronterende’ stijl & ‘op een luchtige manier naar de essentie’ 
hebben we interactieve teamsessies van 120’ ontworpen

1. Wat zijn je sterktes en hoe vullen je elkaar aan binnen het team?
Feedbackopdrachten die elkaars sterktes benoemen en de complimentariteit in elkaars sterktes zichtbaar 
maken
Als team gaan we met pittige vragen op onze afgelopen week reflecteren om de succesfactoren te 
ontdekken

2. Smoothie challenge - De beste mix van dit team 
Als jullie team een Smoothie zou zijn, welke zouden we dan zijn en met welke ingrediënten? 

3. Onze mix in de realiteit? Waar maken jullie het verschil?
Met de ingrediënten/sterktes binnen ons team maken we onze eigen mix;
Wat is typisch voor ons als team?

4. Wat is de beste vorm van ons team vandaag en hoe houden we dit in stand?
Waar maken we het verschil vandaag en hoe kunnen we dit verschil nog meer inzetten?
Wat betekent dat dan concreet in onze manier van samenwerken, communiceren, …



• Dynamisch, interactief en online

• Kort en krachtig, 120’

• Maximaal 12 deelnemers om de diepgang te kunnen blijven garanderen

• Inspirerende teaser waar je direct al mee aan de slag kunt op voorhand

• We werken standaard met 2 coaches zodat we én het geheel en individueel
optimaal aandacht kunnen geven

Wake-up Follow-UpSmoothie

Pitstopcoaching

Iedereen krijgt een uitnodiging:
- Teaser
- Activerende opdracht
- Invite voor Smoothie sessie
- Programma Smoothie sessie

Interactieve digitale teamsessie
- 120’
- 2 ervaren coaches faciliteren
- Humor, diepgang en stevige dynamiek

Team ontvangt output op 
eigen digitaal witbord
- Hand-outs en slides
- Acties en output

Optioneel 1op1 
pitstopcoaching

Hoe?

Keep your head 
up

Optioneel teamprogramma 
met 5 thema’s



“The combination of 
power and  connection will 
make the difference”
Jitske Kramer



Wie zijn 
we?

Waarom ons?
We hebben jarenlang ervaring in teamdynamiek, business coaching en 
procesbegeleiding

Beide komen we uit de business dus pragmatisch en resultaatgericht in onze aanpak
Ooit zijn we gematched door een klant vanuit onze complimentariteit en die bewijst 
zijn effect: helder, onderbouwd, verbindend, actiegericht en daadkrachtig met een 
gezonde hoek-af!

Meer weten?
Maak kennis met ons en daag ons 
maar uit over onze aanpak
We gaan graag in op jouw 
teamvraag via een intake
Contacteer ons voor een afspraak

ivie@blauwkonijn.be
yvonne@blauwkonijn.be
www.blauwkonijn.be

http://blauwkonijn.be
http://blauwkonijn.be
http://www.blauwkonijn.be/

