


Ben je op zoek naar een leuke én leerzame buitenactiviteit voor jouw 
team? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Schaapfulness trainingen 

zijn een unieke combinatie van  

outdoor 
teambuilding  

persoonlijke ontwikkeling 

Schaapfulness is ontwikkeld door herder en Mindfulness trainer Daniel 
Versteegh. Hij zal je begeleiden tijdens je training. Neem een kijkje in 

ons aanbod en ontdek welke training het beste aan sluit op de 
ambities van jullie team! 

Gaan jullie schapen hoeden en de uitdaging aan tijdens 
de teambuilding? Of zoeken jullie de rust en verstilling tijdens een 

ontspannende Schaapfulness retreat?  

Schaapfulness trainingen zijn uniek in Nederland. Elke training is 
ontwikkeld om om jullie team kwaliteiten naar het volgende niveau te 
brengen. Welke waarden zijn voor jullie belangrijk? En wat verstaan 
jullie onder effectieve communicatie? Deze en meer thema’s kun je 

onderzoeken tussen de schapen in de heerlijke buitenlucht van 
de Utrechtse Heuvelrug. 

Alle inhoudelijke informatie vind je op onze uitgebreide website (klik 
op de link hieronder). In deze brochure vind je een overzicht van onze 

prijzen.
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In deze 2 uur durende training leer je met je team een kleine 
groep schapen over een parcours te hoeden. Om dit voor 
elkaar te krijgen is het van belang dat jullie optimaal met 
elkaar samen werken. Onderweg kom je verschillende 
hindernissen tegen die jullie samenwerking op de proef 
stellen.  

Met Schaapfulness ontwikkelen jullie je opmerkzaamheid als 
team. Welke signalen merk je op bij de schapen? Welke 
signalen krijg je van je teamleden? En welke signalen bemerk 
je bij jezelf? Door aandacht te ontwikkelen voor deze 
signalen van bijvoorbeeld stress, irritatie of sturing voegen 
jullie nieuwe lagen toe aan de communicatie en 
samenwerking.  

Je sluit de training af met een spannende teambuilding 
challenge en een evaluatie van jullie leermomenten. 
Uiteraard geeft herder - trainer Daniel ook een presentatie 
van de wijze waarop hij samen werkt met zijn herdershond.  

Locatie: De training wordt gegeven bij ons op locatie 
op landgoed Nieuw Hydepark in Doorn in het midden van 
het land. Heb je zelf een vergaderlocatie geboekt en wil je 
liever dat we met de schapen naar jou toe komen? Dat kan! 
Neem contact op voor de mogelijkheden.  

Schaapfulness 
TEAMBUILDING



De prijs van een Schaapfulness teambuilding is als volgt opgebouwd. Er is een basis prijs voor de training, daarbij betaal 
je een bedrag voor deelname per persoon. Groepen kunnen minimaal bestaan uit 5 personen en maximaal uit 20 

personen. Is jouw team groter? Dan kun je de groep splitsen en deelnemen in kleinere deel groepen. Wil je overleggen 
over een aanbod dat perfect aansluit op de grootte van jullie team? Neem dan even contact op.  

Je kunt deze teambuilding ook op locatie inzetten. Daar zijn wel transportkosten aan verbonden. Op onze eigen locatie in 
Doorn betaal je die niet.  
Prijzen zijn exclusief BTW. 

Prijzen

Prijs 

DEELNEMER 
per persoon  

€15 

Prijs 

TRANSPORT 
Indien op locatie 

€250 
+ 0,35ct p.km 

Prijs 

TEAMBUILDING 
2 uur 

€450 
+ +



OP MAAT! 
Voorafgaand aan iedere training hebben we graag 
altijd even telefonisch contact. Samen stemmen we 
af welke onderwerpen evt extra aandacht verdienen 

tijdens de workshop. Ook bespreken we evt 
motorische beperkingen of andere dingen 

waarmee we bij jullie team rekening moeten 
houden. 

Samen gaan we op zoek naar de beste invulling van 
het trainingsprogramma en laten we jullie ervaring 
naadloos aansluiten op actuele ontwikkelingen in 

het team.

Offerte 
Heb je nog vragen? Of wil je een offerte aanvragen? 

Neem dan even contact op met Daniel Versteegh 
via 

daniel@schaapfulness.nl 

06-18138135 

mailto:daniel@schaapfulness.nl
mailto:daniel@schaapfulness.nl


De trainingen van Schaapfulness zijn allemaal volledig 
Corona Proof. Een groot gedeelte van het programma vindt 
buiten plaats. Daarnaast houden we natuurlijk alle regels 
vanuit het RIVM aan.  

- 1,5 meter afstand 
- Mondkapjes in binnenlocaties 
- Desinfectie voor handen aanwezig 
- Trainers zijn gevaccineerd 

AANPASSINGEN 
COVID

Als uw training door gewijzigde regelgeving vanuit het RIVM 
niet door mag gaan dan kunt u kosteloos omboeken naar 
een andere datum. Voorwaarden voor annuleren blijven 
ongewijzigd. Als uw training is toegestaan binnen evt 
gewijzigde regelgeving, maar u beslist zelf dat u wilt 
omboeken of annuleren dan zijn onderstaande reguliere 
voorwaarden van kracht. 

ANNULEREN  
• Annuleert u minder dan 14 dagen voor aanvang van de 
training dan brengen wij 50% van de offerte in rekening. 
• Annuleert u meer dan 14 dagen voor aanvang van de 
training dan brengen wij 25% van de offerte in rekening. 
• Annuleert u meer dan 30 dagen voor aanvang van de 
training dan brengen wij €125,- annuleringskosten in 
rekening.  
OMBOEKEN 
• Omboeken naar een andere datum kan tot 14 dagen voor 
aanvang van de training. Omboekkosten zijn dan €125,- 
• Wilt u minder dan 14 dagen voor aanvang van de training 
omboeken dan zijn de omboekkosten 25% van de offerte. 
 Genoemde prijzen voor annulering en omboeken zijn 
exclusief BTW.  

WEERSOMSTANDIGHEDEN : Ook bij regen of wind gaat de 
training gewoon door. Echte herders doorstaan alle 
weersomstandigheden 🙂 . Het advies is nadrukkelijk u 
hierop te kleden. Alleen bij onverantwoord weer (code 
oranje KNMI) wordt de training geannuleerd. U kunt in dit 
geval kosteloos omboeken naar een andere datum. 

VOORWAARDEN & 
ANNULERING
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