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Dit document is speciaal voor leidinggevenden, managers en
teamleiders die meer energie en plezier willen om als team tot de
beste prestaties te komen.

Een creatieve break is hoogst noodzakelijk als je wilt dat je teamleden
goed blijven presteren!

Wist je dat onze concentratieboog maar 30 tot 45 minuten is?! 

Een hele dag online werken kost veel energie. Door tussendoor 10
minuten te investeren in een creatieve break gebruik je beide
hersenhelften. Hierdoor krijgt je brein een reset. Deze korte
onderbreking betaalt zich dus zeker terug doordat teamleden daarna
weer beter informatie kunnen opnemen en creatiever kunnen denken.

Vooral nu we allemaal thuis werken is het belangrijk om regelmatig tijd
vrij te maken voor sociale interactie met je team. Daardoor zullen je
teamleden meer plezier ervaren en zich meer verbonden en
betrokken voelen bij de ander, het team en de organisatie.

In dit e-book vind je 10 werkvormen die zorgen voor energie, plezier,
creativiteit en sociale verbinding. Ik hoop dat je gaat experimenteren
met deze werkvormen en dat je de energie laat stromen in jouw team. 

Veel plezier!
Christine van Halm
EduProject
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Microfoon
Camera
Chat
Handje opsteken
Whiteboard
Scherm delen 

Kies een werkvorm die bij jou en het team past. Als jij plezier hebt, straal
je dat uit naar je team. 
Doe je dit voor het eerst? Zoek andere collega’s en ga samen dingen
uitproberen. Van experimenteren kun je leren!

Voor alle werkvormen geldt:
Doel :                                     energie, plezier, creativiteit en sociale verbinding
Geschikt voor teams:
Online:       
Tijdsduur:                              10 minuten of tot zo lang het leuk blijft
Niveau:                                  Eenvoudig, door iedereen uit te voeren
Voorbereiding host:             minimaal
Voorbereiding deelnemer:  geen
  

Teams, Zoom
De werkvormen zijn geschikt voor online bijeenkomsten zoals via Teams, 
 Zoom of een andere applicatie met de volgende functies:

Tips



Vertel de deelnemers over de lijn.
Introduceer een vraag (zie suggesties).
Ga tijdens je overleg naar het icoon 'scherm delen' en klik op
'whiteboard'. 
Kies een kleur en teken een horizontale lijn.
Geef duidelijk de extreme waarden van de lijn aan, bijv. 0 en 10. 
Vraag de deelnemers om hun positie aan te geven op de lijn. 
Maak gebruik van verschillende kleuren.
Geef aan dat je de lijn langs zal gaan. 
Vraag iedereen kort zijn positie toe te lichten. Begin met de eerste
persoon op de lijn. 

Hoeveel jaar werk je bij deze organisatie? (of: in dit team?)
Wat is jouw gemiddelde schermtijd per dag? 
Hoe laat begin jij het liefst jouw werkdag?
Hoeveel kopjes koffie drink jij per dag?
Hoeveel mailtjes komen er gemiddeld per dag bij jou binnen?
Hoeveel tijd spendeer je dagelijks aan social media?

Aan de hand van een vraag nemen alle deelnemers een positie in op een lijn via
de whiteboard functie. Hierna komt iedereen aan de beurt om zijn of haar
positie op de lijn toe te lichten. Dit is een gemakkelijke werkvorm om elkaar op
een andere wijze te leren kennen en iedereen komt aan het woord.  

Werkwijze

Suggesties

OP EEN LIJN

Spreektijd 
Wees duidelijk in je instructie. Wat wil je horen?
Bijvoorbeeld het aantal jaar in dienst en wat
iemand aanspreekt in zijn of haar functie.



Bedenk van te voren het thema van de begrippen. Bijv. bekende
plaatsen, feestdagen, programma's, personen, voorwerpen, de
organisatie of een mix. 
Noteer per deelnemer 5 begrippen (zie 'suggesties').
Licht de werkvorm toe. Leg uit dat iedere deelnemer per chat 5
begrippen ontvangt en dat de persoon die aan de beurt is deze binnen
30 seconden moet omschrijven aan de anderen.
Bepaal wie er mag beginnen. 
Vraag alle deelnemers om hun microfoon aan te zetten. 
Stuur per privéchat (!) 5 begrippen naar de persoon die begint. 
Geef hem of haar kort de kans om de begrippen te lezen.
Zet een timer op 30 seconden en start de tijd. De overige deelnemers
kunnen nu raden. 
Zeg na 30 seconden 'STOP!'
Tel het aantal gerade woorden.
Wijs iemand uit het andere team aan die aan de beurt is.

Sinterklaas - The Voice of Holland - Rome - Twin Towers - The Beatles
Boer zoekt vrouw - Nelson Mandela - K3 - herfst - Erasmusbrug
COVID-19 - Dr. Phil - Pasen - Prinses Amalia - Heineken
Koningsdag - Adele - Berlijn - Rituals - NOS journaal
Elleboog – zakdoek – HEMA – waterfiets – hamer
Kwik, Kwek & Kwak – olie – sparen – mier – kantoor
Krab – pincode – coach – tennis – president
Team – barbeque – spin – Mekka - loterij

De organisator stuurt vijf begrippen per chat naar elke deelnemer. De
deelnemers krijgen ieder om de beurt 30 seconden om zoveel mogelijk woorden
te omschrijven. Iedereen probeert de juiste begrippen te raden.

Werkwijze

Je kunt ook teams tegen elkaar laten strijden: welk team raad de meeste
woorden?

Suggesties
Enkele voorbeelden van begrippen:

30 SECONDS



Vertel de deelnemers over de kaart en de bedoeling hiervan.
Introduceer een vraag (zie suggesties). 
Ga tijdens je overleg naar het icoon 'scherm delen' en klik op 'whiteboard'.
Teken de kaart van Nederland. Dit mag heel globaal.

Herhaal de vraag. 
Vraag iedere deelnemer om de vraag te beantwoorden en markeer de
positie van de deelnemer op de kaart met zijn of haar naam.
Geef alle deelnemers de beurt om hun positie toe te lichten. 
Begin in het noorden en eindig in het zuiden van Nederland.

Aan de hand van een vraag bepalen de deelnemers hun positie op de kaart van
Nederland. Bespreek de posities en leer elkaar (beter) kennen. 

Werkwijze

Tip: Soms kun je ook een afbeelding tonen en bewerken. Check de mogelijkheden in jouw
online vergadertool! 

Tip: Is het een voorstelronde? Benoem duidelijk wat je 
wilt horen (zoals naam, positie etc.). 

OP DE KAART



Waar woon je?
Waar ben je geboren?
Waar ben je opgegroeid?
Aan welke plaats heb jij warme herinneringen uit je jeugd?
Wat heb je gestudeerd en waar was dit?
In welke plaats is je loopbaan gestart?
In welke functie heb je een belangrijke stap in je ontwikkeling gemaakt; waar
was dat?

. 
Suggesties
Hieronder een aantal suggesties van vragen waarop mensen een bepaalde
positie kunnen ‘innemen’ op een kaart:

Verdieping
Wil je meer diepgang creëren? Stel mensen een extra vraag wanneer ze hun
positie toelichten. Wat heeft een plaats voor invloed gehad op het verdere leven
van iemand? En wat uit die periode heeft nog dagelijks invloed op iemands
denken en handelen?

Check
Controleer altijd of iedereen aan de beurt is geweest. Posities kunnen ook buiten de
landsgrenzen zijn. Houd hier rekening mee!

OP DE KAART



Vraag je team om pen en papier te pakken of Word te openen. 
Vertel je team dat ze met elke letter van hun naam iets moeten verzinnen
wat symbool staat voor hem of haar. Zo geven ze betekenis aan hun naam. 
Laat de deelnemers hun eigen voornaam noteren.
Vraag de deelnemers bij elke letter van hun naam iets te bedenken en op te
schrijven. 
Zet een timer om de tijd te bewaken.

Laat iedere deelnemer kort vertellen waar de letters in zijn of haar naam
voor staan.

De deelnemers geven betekenis aan hun naam. Elke letter staat symbool voor een
persoonlijkheidskenmerk. De deelnemers geven om de beurt een toelichting bij de
letters van hun naam. 

Werkwijze

Tip: Het kan deelnemers helpen wanneer ze een lijst zien met mogelijke
karaktereigenschappen.  Zie de voorbeelden en de lijst op de volgende pagina.

MIJN NAAM
STAAT VOOR...



Voorbeelden

Naamlengte
Houd bij de uitvoering rekening met de lengte van namen en de tijd. Een korte
naam kan eventueel worden gecombineerd met de eerste drie letters van de
achternaam en voor een lange naam kan een afkorting worden gekozen. 

Doorzetter
Betrouwbaar
Moedig
Optimistisch
Sociaal
Doelgericht 
Leergierig
Enthousiast
Ondernemend
Creatief

MIJN NAAM
STAAT VOOR...

reatief ehulpzaam
ondenliefhebber pen
mbitieus echtvaardig
ieuwsgierig nteger
rouw portief
ctief
uidruchtig

Positief
Vrolijk Loyaal
Objectief
Ordelijk
Analytisch
Chaotisch
Fanatiek
Gevoelig
Innovatief
Joviaal



Bedenk van te voren de begrippen en eventueel een thema.
Noteer per deelnemer 3 begrippen (zie suggesties).
Licht de werkvorm toe. Leg uit dat iedere deelnemer per chat 3 begrippen
ontvangt en dat de persoon die aan de beurt er zoveel mogelijk moet
tekenen binnen 30 seconden voor de anderen via Microsoft Whiteboard.
Volgorde maakt niet uit!
Ga naar 'scherm delen' en en klik op 'whiteboard'
Bepaal wie er begint.
Vraag alle deelnemers om hun microfoon aan te zetten.
Stuur per privéchat 3 begrippen naar de persoon die begint.
Geef hem of haar kort de kans om de begrippen te lezen.
Zet een timer op 30 seconden en start de tijd. De overige deelnemers
kunnen nu raden.
Zeg na 30 seconden 'STOP!'
Stuur nu 3 begrippen naar de volgende die aan beurt is.

zeemeermin - nachtlampje - kerststal
oliebol - Chinese muur - elektrische fiets
museum - tentstok - goochelaar
aardbeving - pauw - yogamat
zakdoek - tandarts – Eiffeltoren
vogelverschrikker – helicopter – Nijntje
Tablet – schroevendraaier – gitaar
Parachute – stropdas – eiland
Sleutelbos – zonnebloem – klok
Koffer – patat - koe

De deelnemers ontvangen ieder drie begrippen van de host. Om de beurt krijgen de
deelnemers 30 seconden de tijd om ze te tekenen. De overige deelnemers proberen de
juiste woorden te raden.

Werkwijze

Suggesties
Enkele voorbeelden van begrippen:

PICTIONARY



Bedenk niet-werkinhoudelijke vragen (zie suggesties).
Schrijf de vragen op losse briefjes.
Vouw de briefjes dubbel en stop ze in een pot.
Laat de deelnemers de pot met vragen ('de kletspot') zien.
Leg uit dat iedereen een vraag krijgt uit de pot en deze moet beantwoorden. 
Vraag de deelnemers om hun microfoon te dempen en enkel aan te zetten
wanneer ze de beurt krijgen.
Bepaal wie er begint. 
Hussel de vragen en pak (zichtbaar) een vraag uit de kletspot. 
Stel de vraag aan degene die aan de beurt is. 
De deelnemer beantwoordt de vraag. Is het antwoord kort? 
Vraag dan door om nog meer te weten te komen of laat een van de andere
deelnemers een vervolgvraag stellen. 
Bepaal hierna steeds wie er aan de beurt is en stel nieuwe vragen uit de
kletspot.

De host maakt een pot met niet-werkinhoudelijke vragen. Iedere deelnemer krijgt een
vraag uit de pot en beantwoordt deze aan de groep. Dit is een gemakkelijke
werkvorm om elkaar op een andere wijze te leren kennen en tot gesprek te komen. En
iedereen komt aan het woord.

Werkwijze

Tip: Wil je een digitale kletspot? 
Maak dan gebruik van pickerwheel.com

Spreektijd 
Wil je de spreektijd bewaken? 
Wees duidelijk in je instructies 
en gebruik een timer.

KLETSPOT



Wat is jouw grootste talent?
Wat is het belangrijkste in je leven?
Wie bewonder je? En waarom?
Wat waren je kwaliteiten als kind?
Wat waardeer jij in collega's?
Wat geeft jou energie?
Wat ga je doen na je pensioen?
Als je jezelf zou vergelijken met een dier, welk dier zou dat zijn en waarom? 
Wat zou je doen met een miljoen?
Wat is je mooiste vakantie herinnering of ervaring?
Welke muziek raakt jou het meest en waarom?
Stel je gaat emigreren, waar ga je naartoe en waarom?
Welke eigenschap heb jij van je ouders waarvan je vroeger altijd zei dat je
nooit zo zou willen worden?
Waar heb jij heel veel van?
Wat wil je (stiekem) al heel lang maar is er nog steeds niet van gekomen?
Waarom niet?
Wat is je échte passie?
Als je een boek zou schrijven, waar zou het over gaan?
Stel je mag een groot bedrag aan een goed doel geven, welk doel is dat en
waarom?
Waarin ben jij creatief?
Welke rol vervul je meestal in een groep/team en wat zegt dit over jou?
Wat is jou leukste en wat je minst leuke kant voor mensen die jou langer
kennen?
Op welke manier besteed jij het liefst je vrije tijd? 
Waar heb jij veel bewondering voor en waarom?
Hoe zien jouw vakanties eruit en wat zegt dit over jou?
Welk uitdagend doel zou je voor jezelf willen stellen en waarom?
Wat staat er nog op jouw bucketlist?
Welke superkracht zou je het liefst willen hebben?

Suggesties
Voorbeeldvragen:

KLETSPOT



VERZAMEL
WEDSTRIJD

Licht de werkvorm toe. Leg aan de deelnemers uit dat ze een vraag krijgen
en zo snel mogelijk het bijpassende voorwerp moeten pakken en mee
moeten brengen naar het scherm. 
Vraag de deelnemers om hun microfoon te dempen.
Stel de timer in op 1 minuut. 
Stel een vraag (zie suggesties).
Zet de timer aan.
Zodra iedereen weer op zijn plek zit, geef je aan wie als eerste terug was. 

Geef hem of haar, indien nodig, kort de kans om het verzamelde voorwerp
toe te lichten.
Eventueel kun je nog een aantal voorwerpen bespreken. 

Pak een voorwerp dat iets zegt over jou.
Verzamel een voorwerp met eindletter S. 
Pak een voorwerp dat zacht is. 
Zoek een [KLEUR] voorwerp.
Pak een voorwerp dat iets te maken heeft met...

De deelnemers verzamelen voorwerpen aan de hand van de vraag. Een leuke, actieve
werkvorm om de deelnemers achter hun schermen vandaan te krijgen en te laten
bewegen. 

Werkwijze

Dit is de winnaar van die ronde. 

Tip: Herhaal deze werkvorm een aantal keer met verschillende vragen (zie suggesties)!

Suggesties
Enkele voorbeelden:

...het onderwerp waarover we straks gaan brainstormen,
   onze visie, het thema van onze bijeenkomst, ...

Stemmen 
Gekleurde voorwerpen (bijv. rood en groen) kun je ook gebruiken om meningen
te peilen of te stemmen:  (voor/ja = rood voorwerp, tegen/nee = groen
voorwerp). Je zou deze werkvorm dus kunnen inzetten voordat een peiling of
discussie begint.



DILEMMA'S

Bedenk een aantal niet-werkinhoudelijke dilemma's die je de deelnemers
wilt voorleggen. 
Werk de dilemma's uit in een Powerpoint presentatie. 
Vraag de deelnemers om hun microfoon te dempen.
Licht de werkvorm toe. Leg aan de deelnemers uit dat ze steeds twee opties
krijgen en er daarvan een moeten kiezen. Vertel dat de keuzes tegelijkertijd
zichtbaar worden gemaakt en dat er vervolgens een aantal uit de groep
zullen worden gevraagd om hun keuze toe te lichten. 
Vertel de deelnemers hoe ze hun keuze duidelijk moeten maken. Om dit
tegelijk te laten gebeuren, is het niet handig om dit mondeling te doen. Kijk
hier voor ideeën. 
Presenteer het eerste dilemma door je scherm te delen.
Vraag de deelnemers om een keuze te maken.
Vraag de deelnemers om hun keuze tegelijkertijd zichtbaar te maken op de
door jou gekozen manier. 
Vraag een aantal deelnemers om hun keuze toe te lichten. 
Presenteer het volgende dilemma.

 Op papier letter A | B 
 Hand opsteken | omlaag 
 Rood | groen voorwerp
 Staan | zitten
 Petje op | af

De deelnemers krijgen uiteenlopende dilemma's voorgelegd. Ze moeten kiezen tussen
twee opties. Daarna lichten ze hun keuze toe. Een leuke en laagdrempelige werkvorm
om te verbinden. 

Werkwijze

Keuze tonen
De deelnemers kunnen op verschillende manieren hun keuze kenbaar maken,
bijvoorbeeld:



Suggesties
Hieronder vind je diverse voorbeelden van dilemma's: 
A: Koffie
B: Thee

A: Nooit meer op vakantie gaan.
B: Nooit meer werken. 

A: Meedoen aan Boer zoekt vrouw.
B: Meedoen aan The Voice of Holland (ook al kun je niet zingen).

A: Een leven vol plezier, maar geen cent te makken.
B: Rijk, bekend, beroemd, maar eigenlijk eenzaam. 

A: De gedachten van anderen kunnen lezen.
B: In de toekomst kunnen kijken. 

A: Een week geen telefoon.
B: Een week niet naar buiten. 

A: Een tatoeage laten zetten.
B: Een piercing nemen. 

A: Drie dagen natte sokken aan.
B: Drie dagen je tanden niet poetsen. 

A: Ochtendmens
B: Avondmens

A: Met zwembroek in de sneeuw.
B: Met winterjas in de woestijn.

A: Kunnen vliegen.
B: Onzichtbaar kunnen zijn.

DILEMMA'S



Ga tijdens je overleg naar het icoon 'scherm delen' en open het
‘whiteboard'.
Teken een barometer met (extreme) waarden (bijv. 0 - 10).
Vertel de deelnemers over de bedoeling van de barometer.
Vraag iedereen op de barometer aan te geven hoe hij of zij vooruitblikt of
terugkijkt op een ervaring of periode (zie 'suggesties'). Maak gebruik van
kleuren en initialen. 
Vraag een aantal deelnemers om een toelichting te geven op hun score.
Vergeet niet om de personen met de meest extreme scores te bevragen. 
Vat de belangrijkste opmerkingen samen. 
Introduceer eventueel een nieuwe vraag.

Een aantal voorbeeldvragen voor de barometer:
Hoe scoort jouw gemoedstoestand op dit moment?
Hoe waardevol vind je dit overleg? 
Welk cijfer geef je je eigen inbreng in dit project?
Hoe groot is de kans dat je dit gaat toepassen in je werk?
Welk cijfer geef jij vandaag tot nu toe?
Hoe scoor je de kwaliteit van de 

Aan de hand van een vraag bepalen alle deelnemers hun positie op een 'barometer'
(via de whiteboard). Door naar een score te vragen wordt er een duidelijk kader
gecreëerd. De ingevulde 'barometer' vormt het uitgangspunt voor een
gedachtewisseling. 

Werkwijze

Tip: Je kunt de barometer gebruiken om verwachtingen te managen of bijvoorbeeld
ter (zelf)reflectie.

Suggesties

samenwerking in ons team?

BAROMETER



De werkwijze verschilt per applicatie maar komt neer op het volgende:
Maak een nieuwe quiz aan.
Formuleer vragen en antwoord alternatieven. Maak de quiz niet te lang, 10
tot 15 vragen is voldoende.
Test de quiz altijd eerst voordat je hem inzet. 

Van wie is welke thuiswerkplek? (foto’s van thuiswerkplekken)
Wie is dit? (jeugdfoto’s)
Wie weet er het meest over … ? het team, de organisatie, de plaats waar de
organisatie is gevestigd,... 

Als afsluiter de quiz! Dit vraagt wel iets meer voorbereiding dan de andere
werkvormen maar een quiz doet het altijd goed en wordt erg gewaardeerd! Bereid
zelf een quiz voor of vraag een teamlid om dit te doen. Je kunt eenvoudig een quiz
maken via Mentimeter of Kahoot. Het team beantwoordt de vragen. Een snelle en
leuke manier om te verbinden.

Werkwijze

Suggesties
Hieronder vind je enkele thema’s voor een quiz: 

Tip
De quizmaker kan vooraf een kort gesprekje 
houden met alle deelnemers om zo informatie 
per teamlid boven tafel te krijgen die 
anderen niet weten (hobby’s, dromen, 
huisdieren, behaalde successen).

QUIZ



INSPIREER

Hopelijk ervaar je door de werkvormen in dit e-book dat je op een simpele
manier, met weinig inspanning en korte tijdsinvestering een groots effect 
kunt bereiken.

Ik hoop dat ik jou en je team inspireer om meer energie, creativiteit, plezier en
sociale verbinding uit jullie (online) samenwerking te halen. 

Ga vooral experimenteren en creëer zo je eigen set aan werkvormen die goed
passen bij jou en je team!



 Werkgeluk
 Optimaliseren van de werkbeleving
 Leren & Ontwikkelen
 Talentontwikkeling
 Duurzame inzetbaarheid
 Arbeidsmobiliteit/doorstroming/Loopbaanontwikkeling

Wil je een werkplek waar mensen goede prestaties leveren en hun kwaliteiten
optimaal kunnen inzetten? Vind je het belangrijk dat mensen met plezier
werken?

Ik help je om aantrekkelijk werkgeverschap concreet te maken. In je eigen team
of in de hele organisatie.

Met heldere stappen en een no-nonsense aanpak bouwen we samen aan een
aantrekkelijke werkomgeving. Zodat je het beste uit je mensen haalt, met plezier
werkt en samen tot de beste prestaties komt.

Voor wie?
Klanten zijn organisaties die ‘iets’ willen verbeteren waardoor mensen beter
presteren en met (meer) plezier werken. 
HR-professionals, teamleiders, managers en directeuren hebben vaak een idee
voor de organisatie of een team maar hebben nog niet scherp hoe dit idee te
realiseren. Omdat ze zelf geen tijd hebben of onvoldoende expertise in huis om
dit uit te werken.

Klanten zeggen vaak: “Wij willen iets met….”, of: “Ik heb een idee voor….”

Met deze vraagstukken ga ik graag aan de slag!

Heb jij ook een idee waarmee je de prestaties en het werkplezier van jouw
mensen kunt vergroten? Maar mis je executiekracht of expertise? Neem dan
contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 
info@eduproject.nl                  www.eduproject.nl

EDUPROJECT


