H I G H FI V E !

We missen de handdruk, de knuffel in
ons privéleven. En op het (thuis)werk
hebben we wel meetings, maar spreken
elkaar niet echt. Herken je dat?
Leer jouw team dan (beter) kennen
met deze kennismaker en ijsbreker!
Deze highfive met vijf verschillende
vragen warmt het gesprek op, versterkt
het groepsgevoel en zorgt ervoor dat
iedereen meer betrokken is. Voor een
veilige sfeer moet in elk team een basis
van vertrouwen zijn. Zonder die basis
kun je als team niet werken.
Deze kennismaker en ijsbreker is
waardevol voor elke groep, maar is
vooral handig voor teams die virtueel
samenwerken.

Spelregels
– Plan een online meeting in met
maximaal 5 collega’s. Reserveer
hiervoor 5 minuten voor de introductie,
10 minuten per collega en 10 minuten
voor de afsluiting.
– Wijs vooraf een gespreksleider en
verslaggever aan die alleen belangrijke
opmerkingen noteert.
– De gespreksleider opent de meeting en
vertelt wat er gaat gebeuren.
– De gespreksleider pakt dit document
erbij en deelt zijn scherm zodat iedereen de vragen kan zien.
– De deelnemers geven om de beurt
antwoord, hiervoor kan 2 tot 5 minuten
per persoon worden uitgetrokken.
Reageer, wees bemoedigend en open.
– Tijdens de afsluiting vraagt de
gespreksleider wat de deelnemers
achter willen laten en wat ze mee
willen nemen.
– Hierna gaan jullie vol warme gevoelens
weer aan de slag!
Na dit spel heb je gelachen, misschien
ook gehuild. Je hebt elkaar beter leren
kennen, vertrouwen gecreëerd en jullie
focus voor de dag of de hele week
uitgesproken. Tel uit je winst!

WA AR BEN JIJ
TROTS OP?

TIP!

Denk aan
je schooltijd,
privéleven of
werk.

WA AR LIGT
JOUW FOCUS?
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Waar loop je
warm voor, wat
is jouw stip op
de horizon?

WA AR HEB JE EEN
HEKEL A AN?
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Van wie of
wat gaan jouw
haren recht
overeind
staan?

A AN WIE OF WAT
BEN JIJ TROUW?
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Van wie of
wat hou je of
met wie wil je
een betere
relatie?

WA ARIN WIL JIJ
NOG GROEIEN?
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Wanneer voel
je je klein of
waar ben je niet
zo goed in?

WAT IS JULLIE
TEAMDOEL VOOR
DEZE WEEK?

TIP!

Formuleer eerst
individueel je
doel en dan het
gezamenlijke
doel.

HIGH FIVE!
Hoe vond je dit spel en heeft dit je
geïnspireerd om met ons samen te
werken? Heb je een vraag of een leuk
idee? Ook wij geven je graag een high
five! Stuur ons een bericht, schrijf je in
voor updates of bel ons!
Wij creëren strategieën, concepten,
campagnes en passende middelen voor
een gesprek. Als smeerolie om elkaar
(beter) te leren kennen of begrijpen.
We betrekken je doelgroep van begin
tot eind, zodat we zeker weten dat het
ontwerp verbindt, confronteert en laat
bewegen.
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