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 Teambuilding Fair Leadership in Organizations 

Definitie 
Teambuilding is een 
activiteit die gezamenlijk 
met een team wordt 
gedaan.  

Fair Leadership in Organizations (FLiO)  

Doel Teams bouwen en/of 
versterken.  

Doel 1. is dat deelnemers van bedrijven, organisaties en 
andere samenwerkingsverbanden zoals projectgroepen, 
effectieve teams bouwen.  
 
Doel 2. is dat deelnemers zich ontwikkelen tot faire leiders 
die op verschillende organisatorische niveaus effectief 
werkmethodieken en resultaten kunnen verbeteren. 

Activiteiten Mentaal en Fysiek. Mentaal en fysiek.  

Werkwijze Zeer verschillend. 

In twee fasen, door middel van resultaatgerichte coaching 
en training in combinatie met theorie, reflectie, 
huiswerkopdrachten en ervaringsgericht leren met 
paarden. 
 
Fase 1. Vaste grond vormen met drie bouwstenen: 
• Manier waarop je overkomt (faire stijl). 
• Wijze van communiceren (faire communicatie). 
• Manier van samenwerken (faire samenwerking). 

 
Fase 2. Neerzetten en vormgeven met vijf componenten: 
• Snelle inspectie vaste grond. 
• Spotten en gebruikmaken van kansen en 

mogelijkheden. 
• Bewuste aandacht voor wijze van reageren en de 

reacties daarop. 
• Opmerken en benutten van zintuigelijke informatie. 
• Energie en de invloed en het effect ervan. 

Aantal 
keer 

Vaak eenmalig, soms 1 
keer per jaar of 
trajectmatig. 

Trajectmatig. 

Perceptie 
en gevolg 
daarvan 

De perceptie is dat een 
keer teambuilding 
voldoende is en dat het 
gezellig moet blijven. 
Wat van invloed is op 
zowel de opzet als op de 
impact en het effect.   

De perceptie is dat fair ‘niet voor ons bedrijf is’ waardoor 
het niet nodig is hier aandacht aan te besteden. Dit is niet 
zo: iedereen wil fair worden behandeld, dit geldt ook de 
handelswijzen van organisaties (intern en extern). 
Daarbij is het zo dat door de huidige (wereldwijde) 
ontwikkelingen de roep FAIR LEADERSHIP groter dan ooit 
is. 
Andere perceptie is dat fair staat voor grote en wereldwijde 
dingen, waardoor men er maar liever niet aan begint. Fair 
begint echter niet wereldwijd maar bij jezelf en heeft een 
rimpel effect.  
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