Een creatieve, communicatieve en inspirerende beleving

Teambuilding in de natuur
met Natoer.nl
Wirjan Vriesema woont al bijna twintig jaar in Duitsland. Daar runt hij
Natourtalente, een succesvol bedrijf voor ‘teambuilding in de vrije
natuur’. Hij verkent sinds een aantal maanden ook de Nederlandse
markt, onder de naam Natoer.nl.
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Aan de Waddenzeekust tussen
Hamburg en de Deense grens
heeft Vriesema zich gevestigd, in
de havenstad Husum. “Van daaruit
organiseren we veel outdooractiviteiten. Door de digitalisering
zijn veel mensen het contact met
de natuur, én met zichzelf, kwijtgeraakt. Ik wil dat ze weer nieuwsgierig worden naar de natuur.”
In Duitsland hebben veel bedrijven en scholen de afgelopen jaren
al kennisgemaakt met de natuurlijke manier van teambuilding die
Vriesema hanteert. “Wij doen niet
aan toeters en bellen. We willen
mensen een mooie outdoor-dag
laten beleven, waarin ze samen
bezig zijn, als team.”

Sparjebird
In Speelbos Sparjebird in Hemrik
gebeurt sinds oktober nagenoeg
hetzelfde. “Ik kom uit de buurt van
Beetsterzwaag en ken de bossen
goed. Marwin Coehoorn en Marcel
Annema hebben De Blokhut overgenomen van Staatsbosbeheer en
bieden diverse arrangementen.
Eén daarvan is een teambuildingsactiviteit met mij.”
Een voorbeeld van een activiteit:
“We doen vaak een bushtrail, een
bijzondere GPS-tour. De eerste
groep zoekt met behulp van GPS
een coördinaat in het bos op en
moet de details op weg er naartoe
goed onthouden. Als die groep
terugkeert, moet de tweede groep
exact worden verteld hoe die bij
het coördinaat komen. Deze groep
krijgt geen GPS mee. Dit spel
verbetert de communicatie. We
zoeken gezamenlijk materialen in
het bos en leren op een oorspronkelijke manier vuur te maken. Het
ontstoken vuur gebruiken we om
te koken.”
Vriesema kan putten uit vele
activiteiten die hun effect hebben
bewezen, maar benadrukt dat elke
dag anders is.
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“Wij leveren maatwerk. Het
ene bedrijf wil vooral lekker in
beweging zijn, een ander is meer
gericht op het ontwikkelen van
intuïtie en creativiteit binnen het
team. Dat is allemaal mogelijk.”

Eén met de natuur
Een teambuildingsdag is geschikt
voor iedereen, zowel mannen als
vrouwen. De eerste reacties na een
‘dag Sparjebird’ waren erg positief.
“Mensen vinden het een belevenis.
Ze zeggen: ‘We hebben dit gemist,
buiten zijn en dingen samen doen’.
Dat vind ik fantastisch, want daar
gaat het om: het bos op je laten
inwerken, je één voelen met de
natuur en met je team; als groep
geraakt worden en samen een
beleving ervaren.”
Ook schoolklassen zijn welkom.
“Wij bieden de leerlingen een
duurzame ervaring waarbij communicatie, creativiteit, plezier en
ecologisch bewustzijn voorop
staan. En avontuur natuurlijk!”

Wirjan Vriesema
Bedrijfsnaam Natoer.nl
Functie Eigenaar en Outdoortrainer
Geboortedatum 07-11-1973
Geboorteplaats Drachten

Ook zo’n dag beleven met een
schoolklas of bedrijf? Kijk op
www.natourtalente.de/natoer-nl/
en www.sparjebird.nl
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Burgerlijke staat Gehuwd
Hobby’s: Meerdaagse hiketour in
Noorwegen en op Tenerife
(ook te reserveren bij Natoer.nl)
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