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eventcases

Dit lijkt de eerste alinea van een spannend boek of de eerste scène van een 
spannende film. In werkelijkheid begint zo het jaarlijkse event van Optiver, 
een beurshandelshuis uit Amsterdam. Het enige dat de 250 mensen van 36 
verschillende nationaliteiten wisten, toen ze ‘s morgens vanuit het westen 
van het land de bus instapten: ‘Destination unknown. Expect the unexpected’. 

Engineering playground
Enkele honderden meters verder op de landingsbaan van Vliegveld Twenthe, 
haalt Lennart Peeperkorn, mededirecteur van Dechesne & Boertje, opgelucht 
adem. De hele ochtend kwam de regen met bakken naar beneden, maar 

alsof het een echt filmscenario is: op het moment dat de bussen arriveren, 
breekt de zon door en de rest van de dag zal het droog blijven. Gelukkig maar, 
want vandaag staan er de hele dag buitenactiviteiten op het programma. 
Teambuilding 3.0, zonder de traditionele activiteiten die je bij teambuilding 
verwacht. De groep wordt vandaag fysiek en intellectueel flink uitgedaagd. De 
airstrip is deze dag de ‘engineering playground’ voor de handelaren en IT’ers 
van Optiver. Gekleed in overall, met trendy pilotenbril op de neus, marcheren 
ze naar de centrale verzamelplek, onder de tune van The A-Team: tetteret-tet-
tetteret...It’s all about suspense, mystery & excitement!’.

op de landingsbaan van  
Vliegveld Twenthe
Op een verlaten landingsbaan van een ontmanteld vliegveld in het oosten van het land stoppen vijf bussen. Enkele honderden men-
sen van tientallen verschillende nationaliteiten stappen uit, waarna de bussen rechtsomkeert maken. De mensen weten niet waar 
ze zijn of wat hen te wachten staat. De lucht klaart op, maar onder een dik wolkendek dreigen nieuwe regenbuien. 
Grote kisten met daarop breekijzers vallen direct op. Enkelen nemen het initiatief en breken de kisten open. In de kisten liggen over-
alls en twijfelend begint de groep deze aan te trekken. Op dat moment komt er een jeep aangescheurd met 3 drill instructors, die de 
hele groep tot snelle actie maant. Binnen een paar minuten staat iedereen netjes in het gelid en wordt de groep over de landings-
baan afgemarcheerd op weg naar het onbekende…. 
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Teambuilding 3.0 Event past in lange termijn communicatiestrategie 
Ze krijgen instructies van een piloot in vol ornaat: pofbroek, leren vliegjack, 
vliegbril en pet. Hij legt uit dat iedereen is ingedeeld in een team voor een 
reeks van uitdagende proeven. Opvallend is hoe snel de mensen schakelen. 
Uit de kisten nemen ze iPads, GPS-apparatuur en een lunchpakket. Ze zoeken 
snel hun groepsleden op, maken kennis en lezen meteen de instructies. 
Daarna rennen (!) de groepen op weg naar hun opdrachten. 
‘Dit zijn mensen, die altijd willen uitblinken,’ legt Chloe Neath, Communicatie 
Manager bij Optiver, de sterke drive van haar collega’s uit. Het zijn de slimste 
koppen uit de hele wereld, die in het dagelijks leven voor de bedrijfsvoering 
heel goed dienen samen te werken. ‘Dit is dan ook een event dat past in de 
lange termijn communicatiestrategie,’ gaat Chloe Neath verder. ‘Samenwer-
king is bij ons essentieel.’

Samenstelling teams uitgebalanceerd 
Elk team is daarom met grote zorg samengesteld en bestaat uit een navi-
gator, een investigator, een communicator, een facilitator, een creator, een 
innovator, een adventurer en een supporter. Elke groep staat voor de taak vijf 
uitdagende opdrachten te vervullen. De groepen krijgen overigens niet alle-
maal dezelfde opdrachten. In totaal zijn er veertien verschillende activiteiten, 
waardoor overal op de landingsbaan wel ergens een team aan de slag is. In 
de Smoke Room proberen mensen aanwijzingen te vinden in een met stoom 
gevulde ruimte. Daarbij proberen ze fotografen te ontlopen. Zodra ze op de 
foto komen, krijgen ze puntenaftrek. Bij Release the Hounds proberen de 
deelnemers in dikke beschermende pakken de politiehonden tevergeefs van 
zich af te houden.
Elders proberen groepen via allerhande tactieken schapen te hoeden op 
tempo en weer iets verderop rijden mensen geblinddoekt in een auto over een 
hindernisparcours, op aanwijzingen van teamgenoten. Ingewikkelde puzzels 
worden opgelost in de Escape Room van Einstein. In een werkruimte slijpen, 
boren, vijlen en lassen de deelnemers een groepsschild in een half uur tijd. 
Opvallend is de enorme focus van de deelnemers: ze bespreken telkens kort de 
strategie, verdelen de taken in een mum van tijd en gaan geconcentreerd aan 
de slag. Waar ze de energie vandaag halen, is een raadsel, maar zelfs na uren 
van intensief opdrachten uitvoeren, rennen ze in de wisseltijd soepeltjes van 
de ene opdracht naar de andere.   

Sharing is Caring
Aan het eind van de middag is er tijd voor ontspanning, maar het event is 
nog lang niet afgelopen. In feite zijn er deze dag vier events achter elkaar, die 
allemaal in het teken staan van samenwerking en verrassing: na het team-
building event volgt in een hangar een groot diner, volgens een ‘sharing is 
caring’ concept. Daarna is er een groot feest met muziek en dans en ten slotte 
overnachten de medewerkers van Optiver in een ‘glamping’: een glamorous 
camping, die vanwege de regenachtige vooruitzichten is ondergebracht in 
een andere hangar. Een camping met een barista, voor iedereen een eigen 
tent met een boxspring (bed), hangmatten, her en der terrassen enzovoort. 
 
Na het event
Het is een event met een kop en een staart en met een duidelijke communica-
tiedoelstelling. Door de intensieve manier waarop binnen teams is samen-
gewerkt, en door de vele mogelijkheden om te socializen tijdens het diner, 
het feest en op de glamping, hebben veel medewerkers elkaar beter leren 
kennen. Chloe Neath bevestigt dat medewerkers van verschillende afdelingen 
naderhand beter met elkaar samenwerken. ‘De kiem daarvoor is gelegd op het 
event, dat daarmee zijn doelstelling heeft behaald.’  

Facts & Figures
Naam evenement: Collabo8
Datum evenement: 5 en 6 september
Soort evenement: teambuilding 3.0
Opdrachtgever: Optiver Europe
Organisator: Dechesne & Boertje Eventmarketing
Contactpersonen organisatie: Lennart Peeperkorn en Lara Roos 
Locatie: Landingsbaan Vliegveld Twenthe
Bijzonderheid: Het zijn vier events inéén: een teambuilding event, een 
diner, een feestavond en een overnachting in een glamping.

Opvallend is de enorme focus van de deelnemers.


