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Zoekt u een activiteit om de deelnemers te 
boeien, een workshop waarin teambuilding 
voorop staat, een inspirerende manier van 
overleggen? Wilt u het net even anders 
aanpakken dan normaal? Wij bieden 
activerende en afwisselende toevoegingen aan 
voor uw evenement. 

Hieronder lichten wij graag een aantal 
activiteiten toe. Heeft u iets anders voor ogen? 
Laat het ons weten, ons aanbod is zeer 
uitgebreid. 

Een verrassend element toevoegen aan uw evenement? 
Wij helpen u graag met het bedenken en uitvoeren!

Zakelijk Omnisport
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Spreker
Een inspirerende (sport)spreker is een rijke 
toevoeging voor uw evenement. Voor elk 
thema is er een geschikte deskundige te vinden 
die zich verdiept in uw organisatie of vraagstuk. 
De deelnemers zullen nog lang napraten over 
de spreker en de inhoud van de presentatie.  

Dagvoorzitter
Een begeleider is erg handig om de dag aaneen 
te schakelen voor uw bezoekers. Daarnaast 
betrekt de begeleider de deelnemers actief bij 
het programma. De dagvoorzitter zorgt ervoor 
dat de deelnemers met praktische ideeën naar 
huis gaan. Zo haalt iedereen veel meer 
rendement uit de bijeenkomst! 

Acteurs
De acteurs brengen het thema tot leven! Onder 
andere bij het ontvangst en bij het 
wisselmoment tussen de workshops. Zij zorgen 
voor veel energie, enthousiasme en plezier! 

Sportieve workshops

Clinic baanwielrennen, volleybal of atletiek 
Deze sporten worden dagelijks uitgevoerd in 
Omnisport. Wilt u deze sporten niet alleen 
maar bekijken maar zelf ook uitvoeren? Dat 
kan! 

HAKA workshop
Als team onverslaanbaar voelen? Met veel 
humor en enthousiasme legt de 
workshopleider uit hoe je de ultieme HAKA 
moet ontwikkelen. De HAKA is de traditionele 
oorlogdans van de Maori.  Het rugbyteam van 
Nieuw Zeeland voelen zich na het uitvoeren 
van hun HAKA oersterk en zijn overtuigd van 
hun overwinning in de wedstrijd. 

Clinic handboogschieten of darten
Een leuke clinic handboogschieten als 
onderbreking van uw vergadering. En wat dacht 
u van een potje darten tijdens de naborrel? Een 
wedstrijdje darten zorgt voor een extra 
gezellige sfeer.

Boomwhacker Energizer
Tijdens deze energizer onstaat een samenspel 
van goed klinkende harmonieën en melodieën. 
Elke deelnemer krijgt een boomwhacker, door 
contact te maken met bijvoorbeeld je hand 
ontstaat er een geluid. Door goede 
samenwerking klinkt het fantastisch en er komt 
veel energie vrij door ieders inzet. 

Begeleiding van de dag
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Creatieve workshops

Tafellakensessie
Een onderwerp bespreken op een andere 
manier?  De deelnemers worden op een 
laagdrempelige manier actief betrokken bij het 
onderwerp. Doordat men wisselt van plek 
maken ze kennis met elkaars ideeën die zijn 
opgeschreven op het tafellaken.

Marshmallow challenge
Een korte teambuilding activiteit? Deze 
challenge is simpel uit te voeren en kan in de 
vergaderruimte plaatsvinden. De teams 
moeten een toren maken waarop de 
marshmallow moet blijven liggen. 
Samenwerken, innovatie en creativiteit staan 
centraal. Bouw een toren, bouw een team.

Verslaglegging

Wandverslag
Wilt u eens iets anders dan notulen rondsturen 
na een meeting? Kunstenaars vertalen uw 
programma in een kunstwerk. Zij vullen een 
paneel met uitspraken en cartoons in een 
mindmapachtige structuur. Leuk om een mooie 
plek te geven in uw bedrijfspand!

Videoreporter
Aan het einde van de dag al terugkijken op uw 
bijeenkomst? Dat kan met een videoreporter 
die een vlot gemonteerde, pakkende terugblik 
verzorgt van ongeveer 3 minuten. Gaaf om na 
te sturen aan uw deelnemers. Daarnaast is het 
een onderscheidende manier om deelnemers 
te werven voor een volgend evenement. 
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