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MARKANT OUTDOORCENTRUM

EEN UNIEKE BUNDELING 
VAN KRACHTEN 

Jaap Groot, zelfstandig trainer en Michiel Pöpping, 

ondernemer van Markant Outdoorcentrum: met z’n 

tweeën slaan ze de handen ineen in Markant Training. 
 

“Het is een unieke bundeling van krachten”, stelt 
Pöpping wiens bedrijf  bedrijfstrainingen en 

teambuildingprogramma’s verzorgt. Kenmerkend voor 
de manier van trainen is dat outdooroefeningen wor-
den gebruikt om ervaringsgericht te leren. “Die oefe-
ningen zijn geen doel op zich, maar helpen organisatie-
problemen inzichtelijk te maken, zoals communicatie-
processen, leiderschapsstijlen, teamrollen of  het 
verbeteren van de onderlinge samenwerking.”

GROEI
Voor Markant Training was 2008 een topjaar. De trai-
ningstak kent steeds meer opdrachtgevers die te dan-
ken zijn aan de samenwerking tussen beide partijen.  

Inmiddels verwierf Markant Training een vaste trai-
ningspositie in enkele organisaties. Pöpping: “De unie-
ke locatie van Markant en de kwaliteit en de manier van 
trainen spreekt deze organisaties aan.”  

De trainingen worden verzorgd door Jaap Groot. Hij 
bouwde een jarenlange ervaring op in combinatie met 
zijn docentbaan aan de faculteit bedrijfswetenschappen 
van de Radboud universiteit Nijmegen. Groot is zelf-
standig gevestigd onder de naam GrOOT Organisatie-
Ontwikkeling en Training. Hij faciliteert in zijn bege-
leiding en evaluatie van de trainingsoefeningen. 
Markant Outdoorcentrum faciliteert in de locatie, mate-
rialen, horeca, overnachting en deskundige co-trainers. 

EFFECT 
Zowel Jaap Groot als Michiel Pöpping zijn ‘zeer gedre-
ven om effect te verkrijgen uit de outdoortraining’. 
“Naast trainingen in kleine groepen bieden wij ook 
teambuildinggames aan voor grotere groepen”, aldus 
Groot. “In overleg met de klant ontwikkelen wij team-
gerichte games die specifi ek zijn afgestemd op de hulp-
vraag van de klant.”

Als voorbeelden noemt Pöpping ‘het entrepreneur-
spel’ of  ‘het grote ambitie spel’. “Het is machtig mooi 
om te zien hoe manager en medewerker in het spel aan 

hun zelfgekozen ambitie werken.” Groot 
vult aan: “Dit is een prachtige manier om de 
eigen verantwoordelijkheid in organisaties 
te stimuleren.” 

Pöpping weer: “In de huidige conjunc-
tuur denken veel bedrijven na over hun 
positie. Ondernemingen moeten met min-
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der mensen meer werk verzet-
ten. Met de neuzen dezelfde 
kant op gaat dat veel beter. Juist 
nu zouden bedrijven dus moe-
ten investeren in teambuilding! 
Hiervoor kunnen wij mooie 
programma’s bieden”.  ■

Markant Training heeft trainingen ver-
zorgd voor o.a. : Stichting Marga Klompé,  
Hogeschool Enschede, Croon Electrotechniek, 
Vitens, Brandweer Zutphen, Siza Dorp Groep en 
de Radboud Universiteit

  “IN OVERLEG MET DE KLANT ONTWIKKELEN WIJ 
TEAMGERICHTE GAMES DIE SPECIFIEK ZIJN 
AFGESTEMD OP DE HULPVRAAG’’

i Michiel Pöpping van 
Markant Outdoorcen-
trum [l] en Jaap Groot, 
zelfstandig trainer: “De 
unieke locatie van 
Markant en de kwaliteit 
en de manier van trai-
nen spreekt organisa-
ties aan”   

Croon Elektrotechniek BV 

Marjolein de Groot, HR Manager: “Voor 

onze vestiging in Enschede waren wij op 

zoek naar een leerzame teambuildingdag. 

De keuze voor Markant bleek een perfecte: 

op een luchtige manier werden met uitda-

gende opdrachten thema’s als communica-

tie, leiderschap en teamrollen aangesneden. 

Het was verrassend om te zien dat de erva-

ringen uit de oefeningen zoveel konden 

zeggen over de situatie op het werk. 

Inmiddels schakelen we Markant in voor 

steeds meer trainingsvragen.”


