
ULTIMATE TEAM CHALLENGE 

Ervaar in een BOEING 737-800  
UW TEAMPRESTATIES 
Onder extreem hoge druk. 

 
Tijdens een crisissituatie. 

 
Onder druk van vele, gelijktijdig te 

nemen besluiten. 



Waar staat u als team qua stressbestendigheid en besluitvorming als uw 
team onder hoge druk staat? Kunt u zich meten met professionele 
verkeersvliegers? 
 
 
Samen met onze partner Aviation Coaching bieden wij een unieke 
teamtraining aan boord van een gesimuleerd vliegtuig (professionele 
Boeing 737-800 simulator).  
U wordt getraind door verkeersvliegers en een beroepscoach en maakt 
tijdens de training kennis met voor u nieuwe technieken, waar u morgen 
mee aan de slag kunt: 
-  Closed loop communication. 
-  DODAR, decision making. 
-  Crew Resource Management. 
 

Technieken en principes die sinds de jaren 70 actief toegepast en 
doorontwikkeld zijn in de luchtvaart. 
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Egoloos samenwerken? Blinde vlekken van het team? Welke stappen 
moeten wij nog zetten als team? 
 
Wilt u dit ervaren en antwoord krijgen op deze vragen? 
 
Dan is onze ultimate team challenge de uitgelezen kans om dit te 
onderzoeken en ervaren. 
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DOELGROEP 
Managementteams of teams die gezamenlijke doelen dienen te realiseren. 

DUUR VAN DE TRAINING 
1 dag van 8:30 – 17:30 uur. 

GROEPSGROOTTE 
Minimaal 7, maximaal 9 personen. 

INTAKE 
Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats die gericht is op het in 
kaart brengen van de specifieke leerdoelen van zowel het team als van de 
individuele teamleden. Eerder uitgevoerde gedragsvoorkeurentests zoals 
MBTI, Insights Discovery etc. kunnen op maat in het programma worden 
meegenomen. 

KOSTEN 
€ 1.250,00 p.p. bij een team van 8 personen inclusief volledig verzorgd 
arrangement op trainingslocatie luchtvaartmaatschappij. 

FOCUS 
Tijdens de training wordt voor de leerdoelen de focus gelegd op 4 
onderdelen van competenties: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Kennis - Weten wat je moet doen? 
2. Vaardigheden - Kunnen wat je moet doen? 
3. Persoonlijkheid - Willen wat je moet doen?  
4. Gedrag  - Doen wat je moet doen? 
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NEEM CONTACT OP 
 

HUUB.VAN.HEESWIJK@MANS.NL 
088 – 605 48 49 

 
WWW.OPENMINDMANAGEMENT.COM 

WWW.AVIATIONCOACHING.NL 
 


