
Professionele Teamontwikkeling

Leiderschap, & Managementtraining

Events en locatieverhuur

PTC MANAGEMENT EN TEAMTRAINING





Een unieke loca�e in het prach�ge Sauerland 
op steenworp afstand van Nederland

Slechts 2 uur rijden vanaf Venlo,
laten wij u genieten van deze unieke loca�e en de bijzondere atmosfeer. 

Een perfecte belevenis voor teambuilding en evenementen.





Met meer dan 20 jaar ervaring in trainingen en events zorgt het PTC-team  
voor een onvergetelijke ervaring en bent u bij ons in goede handen. Velen zijn 
u voorgegaan en kijken met veel plezier terug op een geslaagd event.
Ook bij verhuur van de loca�e dragen wij zorg voor de noodzakelijke 
begeleiding.





Wij verzorgen een aantal trainingen zoals Professionele Teamontwikkeling, 

Geïnspireerd leiderschap, en Managemen�raining.

Onze loca�e is zeer geschikt voor bedrijfsevenementen, bedrijfspromo�e en 

verhuur.

Ook in Nederland beschikken we over diverse loca�e’s voor uw bedrijfstrainingen.





Volg één van onze team- of management trainingen voor een succesvolle 
samenwerking. Krijg zicht op het eigen gedrag in samenwerking met anderen 
en ervaar de meerwaarde van effec�ef teamwork.
   Teamontwikkeling
   Projectleiderschap
   Effec�ef leiderschap
   TOP FIT management
 Groot samenwerken





De trainingen zijn kernach�g en kort.

We gebruiken een transparante methode om helder en veilig het eigen gedrag en het gedrag van het 

team zichtbaar te maken. Hoe zie ik mezelf en hoe zien de overige teamleden mij.

Door gebruik te maken van outdoor simula�es leren we op een snelle manier naar elkaars gedrag te 

kijken met als doel persoonlijke kwaliteiten beter te ontwikkelen en in te zien.

Kernwoorden hierbij zijn:  Respect Aandacht en Vertrouwen (RAV).

We besteden weinig �jd aan lange theore�sche sessies, maar des te meer aan prak�jk momenten 

met kernach�ge feedback. Centraal staat de invloed van de eigen rol op het team en de wisselwerking 

met de overige teamleden.

De diversiteit aan opdrachten zorgt ervoor dat we steeds opnieuw geprikkeld worden om de juiste 

kwaliteiten binnen het team in te ze�en en te verbeteren.

We krijgen een beter beeld van persoonlijke kwaliteiten binnen het team. Door mensen de 

mogelijkheid en ruimte te geven om persoonlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen en in te ze�en zal 

dit de team-output verbeteren.

Het bijzondere karakter van de loca�e met zijn unieke mogelijkheden draagt er toe bij dat we buiten 

onze comfortzône leren kijken.

Waarom een training bij PTC:





Doel:
In een meerdaagse management- of teamtraining het eigen team en de 
individuele gedragss�jl afstemmen op succesvolle samenwerking.
Als hulpmiddel wordt gebruik gemaakt van diverse outdoor-oefeningen.
De Belbin teamrolanalyse gebruiken we om eigen en elkaars gedrag 
inzichtelijk te maken.

Doelgroep:
Bestemd voor Managemen�eams
Projectgroepen
Nieuw samengestelde teams/samenwerkingsverbanden
Iedere andere groep die als team opereert





Doel:

Het kunnen aansturen en managen van een groot project, door kennis en 

vaardigheden te gebruiken welke vereist zijn binnen verschillende aspecten van 

projectmanagement.

De individuele gedragingen en kernkwaliteiten van de teamleden kunnen 

beoordelen en als zodanig op�maal inze�en in de projectwerkzaamheden.

Doelgroep:

Deelnemers die opgeleid willen worden voor de func�e van projectmanager.





Doel:

Zicht krijgen op effecten van het eigen gedrag in samenwerking met anderen. 

Inzicht verschaffen in verschillende leiderschapss�jlen, afgestemd op 

individuele gedragingen en kernkwaliteiten van de teamleden. Inzichten die 

moeten resulteren in prak�sche aanbevelingen voor de eigen werkplek en 

persoonlijke situa�e. Formuleren en vormgeven van individuele ontwikkel- en

leerthema's.

Doelgroep:

Medewerkers (midden- en hoger kader), die enkele jaren binnen de organisa�e 

werkzaam zijn.





Deelnemers helpen hun fysieke en mentale presta�evermogen te
op�maliseren. Het verbeteren van de pro-ac�eve aanpak voor het creëren van 
balans in de eigen (werk)omgeving, zodat men zich steeds beter bewust wordt 
van oorzaken en gevolgen van stress en hoe deze te hanteren. Werken met 
eigen managemen�hema's en dilemma's.

 Leidinggevenden

 Medewerkers die reeds langere �jd binnen 
een onderneming werkzaam zijn





Een bedrijfsuitje, bedrijfsverjaardag of teambuilding, de loca�e leent zich voor tal 

van ac�viteiten. Iedereen kan op eigen niveau grenzen verkennen. Een spannend 

klim- en buitensportprogramma,  of een mooie wandeling in de prach�ge omgeving 

behoren tot de mogelijkheden. Met een BBQ en s'avonds met zijn allen rond het 

kampvuur sluiten we de dag af.

Wilt u een keer duiken in het prach�ge kraakheldere meer dan behoort dat ook tot 

de mogelijkheden.





Loca�everhuur en bedrijfspromo�e

Doel:

De loca�e huren is ook mogelijk. A�ankelijk van het doel van de verhuur zullen 

wij ondersteunen in het gewenste programma.

Het is mogelijk de loca�e te huren voor test- of trainingsfaciliteiten. Alle 

mogelijkheden in het kader van werken op hoogte, reddingen op hoogte, 

materiaaltesten en duiken zijn beschikbaar. 

De groeve leent zich bij uitstek om uw bedrijf of product te promoten bij uw 

klanten. Ook hier kunt u zelfstandig of met ondersteuning van ons team een 

programma samenstellen.

Bij ac�viteiten op hoogte hebben wij gekwalificeerde begeleiders beschikbaar. Als 

u zelf gekwalificeerde begeleiders wilt inze�en dan is dat bespreekbaar. Wij 

toetsen vooraf of de vereiste kwalifica�es aanwezig zijn.





Voor de programma's kunnen we in iedere gewenste accommoda�e voorzien. Dit 

geldt voor overnach�ng en catering. We hebben op�es van zeer primi�ef tot super 

de luxe.

We beschikken over diverse accommoda�es, of het nou een verblijf is in een grot of 

een 4 sterren accommoda�e waar u kunt genieten van een welverdiende rust na een 

inspannende dag. 

Dit is een kleine greep uit de aanwezige mogelijkheden.

 Slapen in de gro�en bij de groeve

 Schützenhalle Siedlinghausen

 Luxe appartementen

 3 sterren hotel Löffler in Silbach

 4 sterren hotel Rimberg

Accommoda�e en verzorging





Om in de sfeer te blijven van de unieke loca�e is het slapen in de gro�en 
een bijzondere belevenis. Als we na een gezellig kampvuur in onze warme 
slaapzak kruipen, hoor je met een beetje geluk de Oehoe op jacht gaan naar 
zijn dagelijkse maal�jd.
Na een s�lle nacht in de aardedonkere grot ziet u de omgeving van de 
groeve bij het ochtend gloren ontwaken en veranderen van een grijze 
duisternis in een prach�ge natuur met al zijn kleuren.
Na een ontbijt bij de hut met een warme kop koffie of thee zijn we weer 
helemaal klaar om een mooie en uitdagende dag tegemoet te gaan.

Slapen in de gro�en





Na een inspannende dag wandelen we via een mooi stukje natuur naar de 
grens van het dorpje Siedlinghausen.
De Schützenhalle is een prach�g vakwerk gebouw dat de beschikking hee� 
over een grote zaal waar we kunnen slapen op een veldbed of luchtbed. Er is 
een grote, compleet ingerichte keuken, douches, toile�en en een barretje 
aanwezig.
De accommoda�e is basic maar geschikt om tot rust te komen en de inwendige 
mens te versterken.
Buiten, op het terrein van de Schützenhalle, bestaat de mogelijkheid om een 
kampvuur of een BBQ te organiseren.





Landhaus Silbach is een volledig nieuw opgezet luxe appartement. Het 
Landhaus ligt aan de rand van Silbach op korte wandelafstand van de groeve.
De Nederlandse eigenaren hebben er een mooie en comfortabele plek van 
gemaakt.
De kamers zijn luxe met een uitgebreide keuken om zelf  maal�jden te
bereiden.
Om nog even gezellig bij elkaar te kunnen zi�en is er een aparte sfeervol 
ingerichte lo�.





Hotel Der Engel ligt in het hart van het rus�ge plaatsje Siedlinghausen.
Door de gastvrijheid, de prima keuken en de ruime kamers is het hotel 
zijn drie sterren meer dan waard.

Hotel Der Engel





Hotel Rimberg behoort in Sauerland zowel door zijn ligging, de zeer luxe 

kamers en  uitstekende gastronomie tot de buitencategorie in Sauerland.

U wordt ondergedompeld in een oase van rust en verwennerij.

Het hotel biedt alle faciliteiten voor bedrijfstrainingen.

Een uitgebreide wellness en prach�g zwembad maken het plaatje compleet.



Kantoor Nederland
Prof Training Center
Steenpad 13
4797 SG Willemstad
+31 168 820991
info@pro�rainingcenter.nl
www.pro�rainingcenter.nl

Loca�e Duitsland
Bergsee Meisterstein
Stollenweg, 59995 Winterberg-Silbach
Duitsland

Proftrainingcenter is onderdeel van:


