
THE RETURN 

MET EEN UNIEKE TEAMDAG KRACHTIG 

TERUG IN HET NIEUWE NORMAAL



Hoe zorg jij er als leider nu voor dat  
jouw team weer goed opstart?

“

Hoe start jij je team weer op na COVID-19?
Na maanden van thuis zitten en op 
afstand samenwerken, kijken we allemaal 
reikhalzend uit naar het moment dat we 
weer ‘gewoon’ aan de slag kunnen. Het 
moment waar we elkaar weer fysiek 
kunnen ontmoeten en we de keukentafel 
kunnen verruilen voor de oude vertrouwde 
werkplek. 

HOE PAKKEN WE DE DRAAD WEER OP? 
Iedereen heeft de afgelopen periode 
anders ervaren. Daar komt bij dat de 
corona-crisis ons veel inzichten heeft 
gegeven: sommige zaken willen we niet 
meer loslaten, op andere punten willen we 
juist terug naar vroeger.  

Rainmen introduceert The Return: een eendaags programma op een locatie 
die voldoet aan de veiligheidsnormen van het nieuwe normaal.  

Gewoon de draad weer oppakken en verder gaan alsof er niets gebeurd is  
lijkt heel aantrekkelijk. Maar jouw team heeft meer nodig om een  
succesvolle doorstart te maken in het nieuwe normaal. 



Onder onze regie gaat jouw team van de lockdown naar de calm down, om van 
daaruit krachtig terug te komen in het nieuwe normaal. Een teamdag met een 
mooie balans tussen ontmoeten en verbinden, ruimte geven aan emoties en 
herijken van ambities en doelstellingen. 

DOEL 
Teamleden gaan met vernieuwde energie weer aan de slag en hebben 
helderheid op hun eigen én elkaars uitdagingen die het nieuwe normaal met 
zich meebrengt 

Hoe ziet jouw eerste teamdag eruit?

RESULTAAT 
Aan het einde van deze teamdag 
1. Hebben jouw teamleden elkaar weer 

echt ontmoet 
2. Zijn er passende 

samenwerkingsafspraken gemaakt, 
gericht op de nieuwe situatie  

3. Is er helderheid op het gewenste 
teamresultaat  

4. Zijn de team prioriteiten verdeeld en 
gepland  

VOORBEREIDING 
Onze Rainmakers interviewen jou als 
leider van het team. De informatie die we 
hierbij ophalen gebruiken we voor het fine 
tunen van het programma.  

 
Het belangrijkste kenmerk van het programma blijft de combinatie  
van concreet resultaat met aandacht voor de mens.  



BLOK 1 
Het individu en het team 

DOEL 
Teamleden hebben 
elkaar weer echt 
ontmoet  

RESULTAAT 
‣ Ik heb mijn verhaal 

kunnen vertellen; 
‣ Ik heb het verhaal van 

de andere kunnen 
horen; 
‣ Ik voel mij niet alleen en 

heb het gevoel dat ik 
heb kunnen bijdragen 
bij anderen.

BLOK 2 
De teamresultaten 

DOEL 
Herijken van het 
gewenste teamresultaat 

RESULTAAT 
‣ Zicht op de (externe) 

factoren die invloed 
hebben op het 
resultaat; 
‣ Beschrijven van het 

nieuwe teamresultaat. 

LUNCH                                     
We verzorgen een 
heerlijke lunch met 
verse, gezonde 
ingrediënten.

BLOK 3                                         
Door naar de toekomst  

DOEL 
Helderheid op wat de 
prioriteiten zijn, zowel op 
het gebied van business 
als gedrag.  

RESULTAAT 
‣Drie uitgeschreven 

samenwerkings-
gedragingen die 
relevant zijn voor het 
team voor de komende 
periode.

We sluiten de dag af  
met een borrel!

Programma



Jouw investering voor je eerste team-
dag na de lockdown komt op slechts  

€1.500 (exclusief BTW)  

voor een groep tot 10 personen.

Investering
Inbegrepen in deze all in prijs  

‣ Unieke, centrale locatie waar we 
veilig kunnen werken;  

‣ 2 Rainmakers; 
‣ Eten en drinken.



Neem contact met ons op voor snel  
meer helderheid op jouw eerste stap in  

het nieuwe normaal. 

hallo@rainmengroup.com     
085-0434842  

www.rainmengroup.com   


