
TEAMBUILDING
IN QUARANTAINE

Tips om aan teambuilding

te blijven doen nu iedereen

thuis moet werken

een online ‘vrijmibo’
met quiz

Sluit de dag met z’n allen af via ZOOM met
een wijntje erbij en een quiz. Deze quiz kan
georganiseerd worden via Kahoot!
(www.kahoot.com).

een virtueel
brainstorm-moment

Creativiteit komt natuurlijk het beste tot uiting
wanneer je samen bent. Organiseer daarom een
online brainstormsessie, waarbij elke deelnemer
actief meedenkt over nieuwe ideeën. Deel
bijvoorbeeld één scherm met de anderen, waarbij
je door middel van een Mind-Map website
(bijvoorbeeld mindmup.com) de sessie vormgeeft.

geef elkaar een house-
tour

Teambuilding komt natuurlijk neer op elkaar nog beter
te leren kennen. Iemands huis zegt natuurlijk veel over
een persoon. Aangezien we nu allemaal vanuit huis
werken, is dit misschien juist het perfect moment om
een house-tour te geven, zonder dat je verplicht bent
om alle collega’s urenlang over de vloer te hebben ;).
Vertel tijdens de house-tour iets over de persoonlijke
aspecten van jouw huis en waarom je dit belangrijk
vindt. Je leert elkaar nog beter kennen zo.

Lunch met klanten /
teamleden op afstand

Laat een lunchpakket bezorgen bij een
gewaardeerd teamlid of klant en FaceTime
deze tijdens jullie lunchafspraak. Op deze
manier steun je de lokale horeca-
ondernemers ook nog eens!

Doe samen een home
workout

Sporten verbind én is in deze tijd ook nog eens
extra belangrijk om fit te blijven. Organiseer
bijvoorbeeld elke donderdagochtend een home
workout met het team, waarin ieder teamlid (dat
enthousiast is) minimaal één workout moet
verzorgen. De rest van het team volgt hem/haar.
Hiermee train je direct de leiderschaps- en
communicatiekwaliteiten.

Plan co-working
momenten in

Sommigen van jouw teamleden werken vast en
zeker beter samen dan alleen. Faciliteer dat zij
alsnog samen kunnen werken, via bijvoorbeeld
FaceTime of Zoom. Daarnaast is dit ook het
perfecte moment om te leren van andere
afdelingen. Loop bijvoorbeeld ‘een dagje mee’ met
een teamlid van een andere afdeling om te leren
wat hij/zij doet.

Wil je graag sparren over meer ideeën en/of eventueel een teamevent door ons laten organiseren in de toekomst?
Mail of bel ons via info@kwik.eu of 071-5137775.


