
➢ Deze werkvorm geeft inzicht in het Bestaansrecht van jullie team. Je bestaansrecht 

is dé reden dat jullie als team aan de slag zijn. Essentieel om dit samen met elkaar 

goed op het netvlies te hebben.  

o 

o 

➢ Waardevolle en laagdrempelige manier om elkaar feedback te geven.  

➢ Tip: Vraag teamleden om dit te doen ter voorbereiding op een 

online teambijeenkomst. Iedereen deelt wat hij of zij gehoord heeft. Als 

teamleider doe je gewoon mee en start je het deelrondje.  



 

 

➢ Een van de grootste teamuitdagingen van deze tijd, 

is in verbinding blijven. Elkaar echt blijven zien en 

blijven verbinden. Deze oefening helpt hier goed bij.  

➢ Een omgevingsanalyse helpt je om te bepalen waar in de omgeving aandacht nodig is. 

https://store.menseninbedrijf.com/
https://www.brainpartner.info/online-mindmap-maken-mindmapmaker/
https://www.brainpartner.info/online-mindmap-maken-mindmapmaker/


➢ Een laagdrempelige manier om het gesprek over rol in het 

team op gang te brengen. Als leuke Energizer, of juist om wat meer de diepte in je 

teamgesprek aan te brengen, als je team bijvoorbeeld in de strijdfase zit.  

➢ Leuke Energizer aan het begin van een vergadering. 

Gewoon, omdat het kan! 

➢ Nog z’n leuke Energizer, nu voor bij de virtuele 

vrijdagmiddag borrel! 

https://store.menseninbedrijf.com/
http://www.unsplash.com/


➢ Deze werkvorm is aan de ene kant hilarisch (noem alle eerdergenoemde maar eens 

op). Aan de andere kant kan hij grote ontwikkelwaarde hebben voor teams in de 

strijdfase. Deze teams zijn bezig om hun normen en waarden te bepalen. Ze expliciet 

maken is zowel spannend als belangrijk om tot gezamenlijke waarden te komen. 

➢ Een simpele maar effectieve manier om de samenwerking in je team bespreekbaar te 

maken. Vanuit het positieve op zoek naar verbeterpunten.  

https://store.menseninbedrijf.com/


➢ Gewoon lekker even spelen, genieten van wat ontstaat. Gek? Ja. Lachen? Vast! 

➢ Dit simpele ‘spelletje’ geeft teams vaak een enorm positieve boost. Omdat het 

grappig is, de normale manier van met elkaar praten doorbreekt. En omdat je elkaar 

echt anders leert kennen. Soms helpt het zelfs om mensen, die op gespannen voet 

met elkaar zijn, weer in gesprek te brengen.  

 

https://store.menseninbedrijf.com/


➢ Durf jij je team echt uit te dagen? Stuur ter inspiratie dit filmpje vooraf rond: 

https://youtu.be/3jkjbUnHsBU 

➢ Als wij deze werkvorm zelf inzetten, sturen wij teamleden ieder 5 willekeurige 

Scrabblestenen toe via de post. Nadeel is dat je dan niet hoeft te gaan ontcijferen, 

maar het maakt de oefening net iets tastbaarder. 

 

https://store.menseninbedrijf.com/
https://youtu.be/3jkjbUnHsBU


 

 

https://store.menseninbedrijf.com/


 

https://store.menseninbedrijf.com/
https://menseninbedrijf.com/samenwerken-op-afstand-zo-doe-je-dat/
https://menseninbedrijf.nl/
mailto:info@menseninbedrijf.nl


Ga samen op ontdekkingstocht door je team

https://store.menseninbedrijf.com/
https://store.menseninbedrijf.com/product/teamspel-teamonie/
https://www.managementboek.nl/boek/9789462201606/tools-voor-teams-jaco-van-der-schoor?affiliate=1079

