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wat is La Trao Business ?

La trao Business biedt uw bedrijf een unieke combinatie van : 

Onze programma’s richten zich op het versterken, herstellen of verduidelijken van de werkrelatie binnen duo’s 

van collega’s die intensief samenwerken. 
De paketten van La Trao Business kunnen dus zowel preventief als remediërend worden ingezet.

ervaringsgerichte programma’s realtime coaching

Een coach laat de deelnemers op locatie 
en onmiddellijk aansluitend op de actie 
hun gezamenlijke ervaring verwoorden 

en betekenis geven in het hier & nu. 

Ze re! ecteren over de sterkstes & zwaktes 
in hun samenwerking,

de verdeling van rollen & posities
en het proces dat ermee gepaard ging.

Daarna kijken ze samen wat ze van hieruit 
kunnen meenemen naar de werkvloer.

We sturen deelnemers in duo 
en met gerichte opdrachten op pad 
in een niet-werkgerelateerde omgeving. 

Doordat ze op elkaar aangewezen zijn, 
en dit zowel voor de uitvoering van de opdrachten 
als voor hun dagdagelijkse bezigheden
ontdekken ze nieuwe kanten van zichzelf en van de ander 
alsook onderliggende interactiepatronen.

De gedeelde ervaring wordt een referentiepunt 
voor hun toekomstige samenwerking.

&

senior-junior (promovendi), nieuw samengestelde 
tandems t.g.v. fusies of reorganisaties, dysfunctionele 
werkrelaties, teamoverschrijdende samenwerkingen, 
jaarlijks ‘groot onderhoud’ , lerende organisaties (bv. 
inzake leiding geven, stress management), enz.

voorbeelden van potentiële duo’s :

mbt het duo :
open communicatie, 
onderling vertrouwen, 
! exibiliteit in de samenwerking, 
verhogen van de relationele competentie, 
uitbouwen van een gemeenschappelijke taal, enz.

mbt de organisatie :
preventie van burn-out, 
synergie binnen het bedrijf, 
verbetering van de werksfeer, 
grotere tevredenheid onder werknemers, 
verhoogde motivatie en commitment, enz. 

mogelijke doelen :
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Al onze programma’s zijn   : 

þ  exclusief maatwerk  

þ  gericht op duo’s

þ  all-inclusive

elk pakket wordt samengesteld o.b.v. de speci" eke afgesproken doelstellingen en 
de uniciteit (persoonlijkheid, interesses, enz.) van de deelnemers.

de focus ligt steeds op de samenwerking tussen twee collega’s, het maximum aantal 
duo’s per bedrijf binnen eenzelfde arrangement is vier.

programmaontwikkeling - toeleiding - transport, opdrachten, voeding & logement 
deelnemers -  opvolging door de crew - coaching op locatie - nabespreking - 
verzekering - C.S.R.-bijdrage (elk businesspakket ondersteunt de deelname van een 
cliënt uit de hulpverlening aan een La Trao Classic of La Trao Junior programma).

de kans op een blijvend positief resultaat is recht evenredig met het engagement, 
deels bepaald door de mate waarin deelnemers vrij kunnen kiezen voor deelname. 

zowel inzake opdrachten (geen kicks om de kicks), logement (geen Club Med) als 
randvoorwaarden (geen gsm, smartphone, laptop, muziekdrager of eigen geld).

geen van de deelnemers hee$  vooraf weet van de bestemming, noch van de concrete 
inhoud van het programma.

onze programma’s zijn geen incentives of vrijblijvende teambuilding ; voorbereiding, 
coaching & nabespreking vormen samen een onlosmakelijk geheel.

Ook programma’s à la carte zijn mogelijk, zij het steeds comform het format van La Trao :

wat is ons aanbod ?

: :

: :

: :

:

þ vrijwilligheid 

þ soberheid 

þ gelijkheid

þ doelgerichtheid



hoe werken we ?

De opbouw van onze programma’s verloopt volgens een vast stramien.
Voorbereiding en nabespreking kunnen zowel op het bedrijf als in de burelen van La Trao plaatsvinden.

voorbereiding�
In drie gesprekken (directie-crew ; deelnemers-crew ; directie+deelnemers-crew) worden de doelstellingen en 
thema’s van de tocht uitgeklaard en op elkaar afgestemd. Helderheid, transparantie en engagement zijn hierbij 
sleutelbegrippen.

de tocht�
Opdrachten zijn nooit een doel op zich, maar vormen een aanleiding om samen bezig te zijn. Bedoeling is om 
mensen te laten stretchen, niet om ze te breken. Het accent ligt bijgevolg niet zozeer op het fysieke-avontuurlijke, 
maar veeleer op de mentale uitdaging. Opdrachten zijn dan ook haalbaar en aanpasbaar op het moment zelf.

nabespreking�
In twee gesprekken wordt de transfer gemaakt van de tocht naar de werkvloer en volgt een terugkoppeling 
naar de oorspronkelijke doelstellingen. Van hieruit bekijken we samen of en welk vervolg er aangewezen is. 
De concrete modaliteiten van deze nabespreking zijn situatiegebonden en worden tijdens de voorbereiding 
afgesproken met alle betrokkenen. 

waarom kiezen voor La Trao ?

crew met 8 jaar 

ervaring in het 
bedenken en uitwerken 
van ervaringsgerichte 

programma’s in 
binnen- & buitenland.

«
coaches met minstens
 10 jaar ervaring in het 
coachen en begeleiden 
van complexe (gezins)

relaties in de 
Bijzondere Jeugdzorg.

«
gebruik van 

verschillende 
denkkaders.

(ervaringsleren, machtsdriehoek, 
inspirerend coachen, systeemdenken, 

contextuele, oplossingsgerichte, 
transactionele analyse, enz.).

«

wie zijn wij ?
La Trao ging in 2009 van start als een 

experimenteel en baanbrekend project 

voor cliënten in de Bijzondere Jeugdzorg

van vzw Onze Kinderen. 

Van hieruit bouwden we stapsgewijs 

een gedi" erentieerd aanbod uit

van ervaringsgerichte programma’s, 

gecombineerd met realtime coaching: 

La Trao Classic, La Trao Junior, La Trao 

Xtra en de Korte Ervarings Trajecten.

Vanuit deze dagelijkse praktijk 

groeide de overtuiging dat onze formules 

ook een meerwaarde kunnen betekenen  

in andere sectoren. 

Daarom stellen we onze expertise 

voortaan ook ten dienste van derden,

en dit zowel binnen de hulpverlening

als daarbuiten.



la Trao

Hoogstraat 98 - bus 10

Binnenhof 2 - tweede verdieping

8800 Roeselare

info@latrao.be

051/75.53.04

www.latrao.be/business

a peculiar way of connecting


