
Teamuitje? 

Kom ontsnappen!
 

Yes, jullie staan klaar om jullie teamkracht te ontketenen! In deze PDF vertellen we je graag 

meer over wat je zoal kunt verwachten van onze EscapeTeamTraining.

Tik… tik… tik…

De EscapeTeamTraining wordt gegeven in Escape 

Haarlem. Hier vind je Haarlems meest authentieke 

escape rooms, gebaseerd op de rijke geschiedenis van 

deze stad. Jij en je team hebben 60 minuten om te ont-

snappen terwijl de seconden meedogenloos wegtikken… 

Klik hier voor een impressie van Escape Haarlem.

De trainer kijkt mee

Terwijl jullie samen puzzelen, lol hebben, stressen en zo goed mogelijk proberen samen te 

werken, worden jullie in de gaten gehouden door een professioneel trainer van Buro Dirigo. 

Gedurende een uur krijgt deze een uitstekend beeld van hoe jij en je team onder druk presteren.

Evalueren en leren 

Na jullie ontsnapping nodigt de trainer jullie uit om de meest interessante beelden van jullie 

avontuur terug te kijken. Waarin werkten jullie optimaal samen en waar kunnen jullie elkaar 

versterken? Zo leer je niet alleen jezelf en je team beter kennen, je krijgt ook meer inzicht in 

jullie optimale samenwerkwijze…. jullie teamkracht!
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Onze methodieken  >>

https://www.youtube.com/watch?v=GY9aDvekC5k
https://www.escapehaarlem.nl/
https://www.escapehaarlem.nl/
https://www.burodirigo.nl


Ken je voorkeursstijl

Wil je nog meer leren van jullie ontsnapping? Kies dan voor een uitgebreidere training. 

Deze begint al voordat jullie de escape room ingaan. De trainer brengt de voorkeursstijl van 

elk teamlid in kaart volgens de methodiek van 7Life (gericht op communicatiestijlen) of DISC 

(gericht op gedragsstijlen). Immers, iedereen is anders en hoe beter je dat van elkaar begrijpt, 

hoe makkelijker het wordt. Waardevolle kennis om mee te nemen naar de escape room! 

Over de methodieken

De basis van de 7Life-methode is de Communicatiescan. 

Een assessment gericht op communicatie, maar ook op 

motivatie, leerstijl en ‘veranderkracht’. De informatie uit de 

Communicatiescan wordt vertaald en toegepast naar de 

persoonlijke situatie. Wat betekent het voor mensen? 

Hoe kunnen ze het geleerde effectief toepassen in hun 

dagelijkse praktijk?

De DISC-methode is een objectieve analyse die vertelt hoe mensen iets doen; wat hun kwaliteiten 

en uitdagingen zijn en waar hun onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie liggen. 

Afhankelijk hiervan wordt hun plek in het spectrum van de vier voorkeursstijlen (Dominant, 

Interactief, Stabiel en Consciëntieus) bepaald.

Training op locatie

Wil je volledig de diepte in met je team? Ons meest uitgebreide 

pakket bevat een aanvullende dag training op jullie eigen 

locatie. Deze extra dag kan in samenspraak met de trainer 

volledig naar wens worden ingericht. 

Voor meer informatie en boekingen, bel 023 - 531 00 00.
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Kies je pakket  >>
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Escape Team Bootcamp

• Entree Escape Haarlem

• Inventarisatie voorkeurstijlen van alle teamleden door een gecertificeerd 
trainer op basis van communicatie of gedrag

• Uitgebreide feedback van de trainer, inclusief persoonlijke communicatiescan

• Aanvullende training op bedrijfslocatie om het geleerde optimaal in praktijk 
te brengen

• Inclusief geheel verzorgde lunch

• Duur: 2 dagen

 vanaf 2.500,- p.p.

Escape & Leer Direct

• Entree Escape Haarlem

• Direct feedback van een gecertificeerd trainer

• Duur: +/- 2 uur

 vanaf 300,- p.p.

Escape Team Building

• Entree Escape Haarlem

• Inventarisatie voorkeurstijlen van alle teamleden door een gecertificeerd 
trainer op basis van communicatie of gedrag

• Uitgebreide feedback van de trainer, inclusief persoonlijke 
communicatiescan

• Inclusief geheel verzorgde lunch

• Duur: 1 dag

 vanaf 1.125,- p.p.

Alle pakketten op een rij

Meest
gekozen

>>

Alle prijzen o.b.v. minimale deelname van 4 personen




