
WORKSHOP SOORT ZOEKT SOORT    

De eigenschappen van dieren vertonen soms wel erg veel overeenkomsten met die van mensen in 

een werksituatie. De baviaan zoekt snel de confrontatie op en de leeuw is een echte teamplayer. 

Benieuwd welke dierlijke trekjes er in jezelf en het team schuilen? Ontdek het tijdens deze gezellige 

en leerzame workshop Soort zoekt soort. 

Prijs Soort zoekt Soort (2,5 uur)

Vanaf € 22,25 per persoon.

WORKSHOP APENSTREKEN OP DE WERKVLOER
Gedrag dat we dagelijks vertonen op de werkvloer is vaak minder rationeel dan we denken.  

Kletsen bij de koffieautomaat, het imponeren van de baas en complimentjes uitdelen zijn basale 

oergedragingen. Veel van ons menselijk gedrag zien wij – in een iets andere vorm – terug bij de 

apen. Wist je dat je de kracht van samenwerken en de kern van goed leiderschap terug kunt zien  

bij de apen? Doe boeiende ontdekkingen in de dierentuin en neem nieuwe inzichten mee naar je 

eigen werkomgeving. Want wie gedrag begrijpt kan dit effectiever beïnvloeden en beter samenwer-

ken. 

FEESTEN & VERGADEREN

  
 

  
  

 

Wil je meer informatie? Mail dan naar feestenenvergaderen@dierenparkamersfoort.nl  

of bel 033-4227162.



Prijs Apenstreken op de werkvloer (2 uur)

Groepen tot 25 deelnemers      €    675,00   

Groepen van 25 - 49 deelnemers:     € 1.075,00   

Groepen van 50 - 74 deelnemers:     € 1.475,00   

Groepen van 75 - 99 deelnemers:     € 1.875,00

Groepen van 100 - 124 deelnemers:    € 2.275,00  

Groepen van 125 - 150 deelnemers:    € 2.650,00  

Groepen groter dan 150 deelnemers     op aanvraag

WORKSHOP THINK LIKE A ZEBRA
Dit speelse teamuitje heeft een vleugje ernst. Hoe werkt ons brein? Kan iedereen creatief denken? 

En hoe leer je dat dan? Je maakt kennis met een grappige manier van denken: de ‘Think like a 

zebra’-methodiek. De overlevingsstrategieën van 53 dieren leveren ons nieuwe denkstrategieën op: 

oefenen dus maar! Gewapend met een opdracht ga je het dierenpark in. Je leert waar en wanneer 

je welke ideeën kunt gebruiken. 

 

Prijs workshop Think like a Zebra (3,5 uur)

Groepen tot 35 deelnemers      € 1.150,00

Groepen van 35 - 60 deelnemers:     € 1.625,00   

Groepen groter dan 60 deelnemers     op aanvraag


