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Energizers 

 
 
 
Wat is een energizer? 
Energie in de groep. Dat is wat een energizer brengt! Een 
energizer heeft vooral tot doel: een “state change”. De sta-
tus van de deelnemers van luisteren brengen naar zelf iets 
doen. Het liefst naar beweging. Van zitten naar staan. Je 
hand opsteken. Lachen. Of samenwerken. Een eenvoudige 
verandering helpt direct om de energie in een zaal te verho-
gen, of het nu live of online is. 

Energizers zijn heerlijk om in je rugzak te hebben. Zodra je 
merkt dat de boel inkakt, gooi je er eentje in de groep. Het 
liefst is een energizer kort, simpel en zonder voorbereiding 
in te zetten. Mijn favoriete energizers maken weinig gebruik 
van materiaal, maar hebben bijvoorbeeld genoeg aan pen 
en papier. Inmiddels weten mensen die bij mij een training 
volgen of vaker in een vergadering zitten wel dat ze die mee 
moeten nemen!  

Wat als ze geen zin hebben? 
Dan maak je maar zin. Toch? 

Maar zo werkt het vaak niet. 

Ik heb wel ontdekt dat het vaak tussen míjn oren zit, of men-
sen zin hebben of niet. 

In het hoofdstuk energie leg ik uit hoe je je eigen energie 
kunt verhogen, zodat je de mensen meeneemt. 

Ik zorg altijd dat de sfeer veilig is. Dat doe ik bijvoorbeeld 
door te vertellen dat je altijd zelf besluit of je meedoet of 
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niet, en dat beide ok zijn. Maar ik vertel er dan wel bij dat 
ik vaak een doel heb met een werkvorm, en dat ik iets niet 
voor niets doe. Dat als je niet meedoet, je misschien wel 
een belangrijke les mist die je mee kunt nemen in je werk, 
waardoor je je werk anders en wellicht beter kunt doen. 
Maar alleen al het feit dat het “moeten” eraf is, maakt een 
groot verschil in hoe veilig een werkvorm voelt. 

Deze werkvormen zijn bedoeld om mensen iets te laten er-
varen. Dat kan heel simpel zijn- verbinding met de rest van 
de groep, bijvoorbeeld omdat je met zijn allen ergens om 
lacht. Uitgebreidere werkvormen vind je terug in de appen-
dix Werkvormen voor Teambuilding. 

Je kunt je deelnemers ook laten ervaren wat het betekent 
om ergens energie in te stoppen. En dat je écht wel zin kunt 
maken. 

Ik vraag ze dan of ze er een beetje zin in hebben. Dan rea-
geert men vaak wat lauw. 

En dan leg ik kort het fenomeen “garbage in, garbage out” 
uit. Bij techneuten is dit een bekend begrip: het betekent 
als je ergens rotzooi instopt, dat je nooit een goed product 
krijgt. En dat geldt precies hetzelfde voor energie. 

Als je 50% in je relatie stopt, krijg je niet de toprelatie die je 
wilt. Als je 50% stopt in het maken van een tekening, creëer 
je nooit een meesterwerk. 

Het is niet gezegd dat als je dat wel doet dat je dat dan wel 
krijgt. Misschien moet je nog dingen leren. Maar je weet ze-
ker, dat als je er alles instopt wat je hebt, dat je dan ook het 
beste resultaat krijgt wat jij, op dat moment, kunt bereiken. 

Ik vraag ze daarna zich eens voor te stellen dat Nederland 
eindelijk, eindelijk, eens het WK wint. Dat zou mooi zijn zeg. 
Dat hebben we nog nooit gedaan. En eigenlijk verdienen 
we dat wel, als je het tenminste aan mij vraagt. 
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En zelfs als je niet van voetbal houdt, ga jij waarschijnlijk 
toch de finale kijken, en heel hard juichen als we een doel-
punt maken.

Dus stel je voor dat dat gebeurt. En dat Nederland dan 
scoort. Hoe zou je dan reageren? 

Ik vraag iedereen vooraf of ze mee willen doen. Ik let goed 
op of iedereen zijn hand opsteekt (dat ze meedoen). Zo 
niet, dan adresseer ik dat vooraf. Want deze oefening staat 
of valt met dat iedereen zijn beste beentje voorzet. 

Als ik commitment heb van iedereen, gaan we ervoor. “Ik 
ga nou een beetje praten, en dan vraag ik op een gegeven 
moment: hebben jullie er een beetje zin in? Heel noncha-
lant”. En dan gaan jullie helemaal los, alsof op dat moment 
Virgil van Dijk de winnende heeft gemaakt. Goed? 

En dan ga ik ervoor. Iedereen heeft zijn geluid aan, en ik 
ook. En ze blazen de boxen uit de computer! Het verschil is 
geweldig. 

Dan vraag ik of zij het ook voelen. Negen van de tien keer 
krijg ik een ja, met een blij gezicht. Dat is het verschil tussen 
een klein beetje meedoen, en 100% aanwezig zijn en ge-
ven. 

Als je dit aan het begin van je meeting doet, heb je al veel 
meer motivatie en commitment gecreëerd. 

Een prachtige vraag om dan in de brainstormsessie te vra-
gen is daarna: als je nou kijkt naar je werk. Stel dat je deze 
energie zou stoppen in één van de werkzaamheden die 
je eigenlijk niet zo leuk vindt om te doen. Wat zou er dan 
veranderen? 

Dit is een geweldige manier om inzicht te geven hoeveel 
invloed je zelf kunt uitoefenen op je werk. 

Onderstaand vind je luchtige en iets diepere werkvormen 
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die je kunt gebruiken om de energie weer even aan te wak-
keren. 

Kom je een woord tegen dat je nog niet kent, dan is dat 
ongetwijfeld een app die ik gebruik. Kijk dan even in de 
bijlage “Tools” voor de omschrijving. 

E1. Wordcloud
Voor wie:  Bekenden én onbekenden 
Meeting: Online, live, en hybride 
Deelnemers: 8+ 
Nodig: De app Mentimeter voor jou, mobieltje voor 

de deelnemers 
Tijd: 5 minuten 

Een makkelijke energizer die je altijd in kunt zetten en zelfs 
op het thema van die vergadering aan kunt sluiten is de 
wordcloud. 

Nodig: een Mentimeter wordcloud. Ik heb altijd standaard 
een Mentimeter klaarstaan met een aantal slides en één 
ervan is de wordcloud. 

Bedenk een leuke vraag. Ik heb zelf een lijst met vragen die 
altijd goed zijn, en als ik een energizer nodig heb hoef ik 
alleen maar naar de lijst te gaan en er één uit te zoeken. 

De vragen kunnen inhoudelijk zijn, of gewoon voor de lol! 

• Als je ons bedrijf in één woord zou beschrijven wat zou 
dat zijn? 

• Waar ben je trots op dat je als kind hebt gedaan? 

• Waar ben je goed in? 

• Wat is je favoriete artiest? 
• Wat zullen we vanavond bestellen tijdens de pizzases-

sie? 
• Wat wil je later worden als je groot bent? 
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• Wat vind je prettig als een collega voor jou doet? 
• Welke vragen vind je het leukst om te krijgen van je 

collega’s?
• Welke vragen vind je leuk om te krijgen van een klant?
• Waar erger je je aan binnen ons bedrijf?
• Waar ben je trots op binnen ons bedrijf?
• Wat heb je voor moois gemaakt in de afgelopen 

maand?
• Wat mag niemand van jou weten? (heel leuk in een 

grote groep met veel mensen waar het relatief veilig is) 

Een WordCloud is vooral leuk als je veel resultaten hebt. 
Dat betekent dat als je niet zoveel deelnemers hebt, je een 
vraag stelt waar meerdere antwoorden op kunnen worden 
gegeven. Let op dat je in Mentimeter aangeeft dat deelne-
mers meerdere antwoorden kunnen geven. 

E2. Ranking the stars
Voor wie: Bekenden én onbekenden 
Meeting: Online, hybride en live 
Deelnemers: 5+  
Nodig: Ieder 1 A4 blaadje en een stift 
Tijd: 5 minuten 

Zet een paar kaskraker films op een rijtje. Kies er een paar 
die iedereen kent. Bijvoorbeeld:

• Star Wars

• Grease 

• Harry Potter

• Forrest Gump 

• The Lion King 

Vraag iedereen om te stemmen op zijn favoriete film door 
deze op het blaadje in twee minuten te TEKENEN. Je mag 
geen letters gebruiken! Films met uitgesproken karakters 



Energizers 7

zijn het leukst om te tekenen, maar je kunt het natuurlijk zo 
moeilijk of makkelijk maken als je wilt. 

E3. Teken hoe je je voelt 
Voor wie: Bekenden 
Meeting: Online, hybride en live (vooral leuk bij regel-

matig terugkerende vergaderingen zoals een 
werkoverleg) 

Deelnemers: 2 of meer  
Nodig  Ieder 1 A4 blaadje en een stift 
Tijd: 5 minuten

In plaats van de check-in – vraag om te tekenen hoe je je 
voelt vandaag. Voor live en hybride gebruik je het blaadje 
papier. 

Worden jullie handiger in het gebruik en heb je een online 
meeting, dan kun je ook een whiteboard openen in Miro of 
Mural en iedereen daar laten tekenen. 

E4. Raak iets aan 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online en hybride (en misschien kan ie ook 

wel live, maar dat heb ik nog nooit gepro-
beerd) 

Deelnemers: 2 tot oneindig 
Nodig: Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, bewegen, creativiteit 

Instructie
Je geeft zo meteen een opdracht en iedereen raakt zo snel 
mogelijk iets aan wat aan de omschrijving voldoet. 

Zelf geef je de eerste opdracht. “Raak iets blauws aan”. 

• Iets pluizigs 
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• Iets wat ouder is dan jij 

• Iemand die ouder is dan jij 

• Je hobby 

Degene die als laatste terug is, moet de nieuwe bedenken. 

E5. Maak een foto van… 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online en hybride 
Deelnemers: 2 tot oneindig 
Nodig: Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, bewegen, creativiteit 

Deze werkvorm is een variant op “raak iets aan”. 

Instructie
Je geeft zo meteen een opdracht en iedereen maakt zo snel 
mogelijk een foto van iets dat aan de omschrijving voldoet. 

Zelf geef je de eerste opdracht. De foto is gemakkelijker dan 
iets aanraken, want je kunt ook een foto opzoeken, dus de 
opdrachten maak ik dan iets lastiger. 

Bijvoorbeeld: 

• Maak een foto van een spreekwoord. 

• Maak een foto van iets typisch Nederlands

• Maak een foto van iets dat over datum is 

• Maak een foto van iets wat jij lekker vindt ruiken 

Degene die als laatste terug is, moet de nieuwe opdracht 
bedenken. 

E6. My Bonny is over the ocean 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
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Meeting: Online, hybride en live 
Deelnemers: 8 tot oneindig 
Nodig:  Niets 
Tijd:  5 minuten
Doel:  Plezier, energie, bewegen, creativiteit 

Deze werkvorm is heerlijk als iedereen behoefte heeft aan 
een pauze. Na de pauze begin je met deze werkvorm, en 
iedereen is weer fris en fruitig en alert. 

Let op: je bent zelf best een beetje kwetsbaar- maar dat zorgt 
er ook voor dat iedereen meedoet. 

Instructie
Je zingt straks het liedje “My Bonny is over the ocean”. Ie-
dere keer als er een B voorkomt in het liedje, ga je staan. 
Daarna ga je weer zitten. 

Zelf doe je natuurlijk mee. 

In deze werkvorm kun je geweldig oefenen met wat jouw 
energie doet met de groep. Probeer het maar eens bij twee 
verschillende groepen. Bij de ene groep zing je wat terugge-
trokken, bij de ander nodig je iedereen uit om mee te zingen 
en ga je er vol in. Uit volle borst! En kijk maar eens wat dat 
doet met de groep. 

E7. Stampendans 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online, live en hybride 
Deelnemers: 5 tot oneindig 
Nodig: Niets 
Tijd: 2 minuten
Doel: Plezier, energie, bewegen 

Een lekkere energizer om even de energie weer terug te 
brengen in de groep. 
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Instructie
Je stampt eerst met je rechtervoet op de grond en tegelijker-
tijd tel je: “één”. Daarna met je linkervoet: “één”. Dan boks 
je met je rechtervuist in de lucht: “één”. Met je linkervuist 
doe je hetzelfde “één”. 

Vervolgens doe je alle vier de acties twee keer: twee keer 
stampen met elke voet en twee keer boksen met je vuisten 
in de lucht: “Twee”. Doe dit uit volle borst, schreeuwen mag 
(in een kantoorruimte is dat misschien niet heel handig, maar 
thuis kan dit prima), hoe voller je erin gaat, hoe meer energie 
er ontstaat in je lijf. Je bent meteen weer wakker! Herhaal de 
routine nu met drie, vier en vijf, en daarna loop je ze rustig 
weer af tot je terug bent bij één. 

E8. Lopen… Stop! 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online, live en hybride 
Deelnemers: 10 tot oneindig 
Nodig: Camera en geluid aan
Tijd:  5 minuten
Doel: Plezier, energie, bewegen, creativiteit, luiste-

ren, focus

Deze werkvorm gebruik ik graag aan het begin van een 
meeting of een training, als ik mijn eigen leiderschapspo-
sitie nog moet innemen. Ik wil graag dat de deelnemers 
naar mij luisteren, en niet naar de manager- die vaak juist als 
deelnemer in een meeting aanwezig is die ik faciliteer. 

Dan begin ik met een eenvoudige ijsbreker waar ook me-
teen wat energie in komt. 
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Instructie
De instructies zijn als volgt. 

Ik leg uit dat er zes levels zijn, en dat het steeds moeilijker 
wordt. 

Dit zijn de instructies: “Wanneer ik zeg: Lopen, dan loop je, 
en wanneer ik zeg stop, dan stop je”. Let op- voor mensen 
met oortjes aan een draadje is dit niet heel fijn, maar vaak is 
er wel ruimte om twee stappen te zetten en om te draaien en 
door te lopen. 

Twee keer uitproberen is genoeg, deze snappen ze wel. Door 
naar het volgende level. “Wanneer ik zeg Lopen, dan stop je, 
en wanneer ik zeg Stop, dan loop je”. 

Het volgende level is lastiger- nu voeg ik toe: Klap en roep. 
“Wanneer ik zeg klap dan klap je in je handen, en wanneer 
ik zeg roep, dan roep je je naam. De Lopen en stop blijven 
omgedraaid”. 

In het volgende level draaien deze twee commando’s ook 
weer om. 

De laatste commando’s zijn “Spring” en “Dans” en draaien in 
het laatste level ook weer om. 

Voel je vrij om zelf wat leuke commando’s te proberen. Zo-
lang ze maar fysiek zijn, en met één woord kunnen worden 
uitgesproken. Houd rekening met hoe lang de groep elkaar 
kent en hoe makkelijker het voor ze is wat uit hun comfortzo-
ne te stappen. Ik probeerde ooit het commando “Tong” uit 
bij een groep die daar niet helemaal aan toe was (steek je 
tong uit) en dan valt het wat in het water. Heeft de groep al 
plezier, dan is dit juist een geweldige toevoeging. 

Let ook op dat je het niet te lang laat duren- dan gaan men-
sen zich vervelen. Laat de commando’s elkaar snel opvolgen 
zodat het een gezellige chaos wordt.
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E9. Kijk omhoog
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online, live en hybride 
Deelnemers: 6 tot oneindig 
Nodig:  Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, creativiteit, luisteren, focus, 

verandering 

Hebben mensen weinig ruimte om te bewegen, gebruik 
dan deze variant op “lopen, stop”: de werkvorm “kijk om-
hoog”. 

Instructie
Laat iedereen het scherm op gallery view zetten zodat je zo-
veel mogelijk mensen ziet. 

Bij de instructie “Kijk omhoog”, kijk je omhoog”. Bij de in-
structie “Kijk omlaag” kijk je omlaag. “Kijk naar rechts”: kijk 
naar rechts. “Kijk naar links”: kijk naar links. Rondje: draai 
een rondje met je hoofd met de klok mee. 

Laat de instructies snel op elkaar volgen, en je krijgt energie 
en gelach in de groep. 

Wissel nu één of twee commando’s om. Bij “kijk naar links” 
kijk je bijvoorbeeld omhoog, en andersom. De rest blijft 
hetzelfde. 

Dat is lastig! 

Je kunt dit gebruiken om een gesprek aan te gaan over 
veranderen- dat het nu eenmaal tijd kost om te wennen aan 
een nieuwe manier van werken. 
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E10. Simon Says- of KlukKluk zegt 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online, live en hybride 
Deelnemers: 6 tot 100
Nodig: Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, creativiteit, luisteren, focus, 

zelfsturend vermogen

Deze werkvorm creëert energie, plezier en legt direct de fo-
cus bij jou neer. Mooie binnenkomer dus. 

In het Engels heet deze “Simon Says”, in het Nederlands ge-
bruik ik “KlukKluk zegt”. Misschien ken je van vroeger nog 
wel het spelletje “Commando pinkelen”: als ik “commando” 
zeg vooraf aan een commando moet je het doen, en anders 
niet. Deze kun je overigens ook prima als energizer doen, 
maar is online minder geschikt omdat je meestal het bureau 
van de deelnemers niet ziet.

Instructie
Ga allemaal staan. Ik geef jullie straks verschillende opdrach-
ten. Als ik de opdracht die ik geef begin met “KlukKluk zegt”, 
dan voer je deze uit, zeg ik dit niet, dan voer je ‘m ook niet 
uit. Maak je een fout? Je kunt ervoor kiezen degene die het 
niet goed deed af te laten gaan en te laten zitten. Ik doe dat 
zelf niet, laat mensen lekker weer meedoen en opnieuw pro-
beren. Want zolang ze meedoen (en zeker als ze al een fout 
hebben gemaakt) zijn ze super geconcentreerd, en dat ben 
je meteen kwijt als iemand gaat zitten. 

Start meteen met een opdracht die begint met “KlukKluk 
zegt. “klukkluk zegt steek je handen in de lucht. Steek ook 
zelf je handen in de lucht. 

Wissel de opdrachten af, eerst een paar met klukkluk zegt, en 
daarna af en toe eentje zonder. 



14 Gerdy Heek, Handboek Online Vergaderen

Bij een grote groep kan het lang duren voor iedereen af is, en 
je wilt niet dat mensen hun aandacht verliezen. Je hoeft niet 
door te gaan voor iedereen af is. Vooral omdat je online niet 
goed kan zien of iemand vals speelt. 

Eventueel kun je achteraf wat vragen verzinnen als: 

• Wat merkte je dat er gebeurde als je werd afgeleid? 

• Kun je een manier verzinnen waarop je dit spel beter 
zou kunnen spelen? 

E11. Wilhelm Tell 

Muziek is een geweldige energizer. Ik gebruik voor deze 
energizer klassieke muziek, maar wel een opzwepend stuk. 
Het heet “Wilhelm Tell”, en daarom heb ik ook de werkvorm 
zo genoemd. Het is van Strauss en iedereen kent het als je 
het opzet. 

Ik moet altijd denken aan galopperende paarden, als ik het 
hoor, en zo heb ik deze werkvorm dan ook opgezet. 

Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online, live en hybride 
Deelnemers: 6 tot 100
Nodig:  Niets 
Tijd:  5 minuten
Doel: Plezier, energie, creativiteit, luisteren, focus, 

zelfsturend vermogen

Instructie
We gaan paardrijden. Het geluid wat dat maakt veroorzaak 
je door in je handen te klappen en daarna beurtelings met je 
linkerhand op je linkerbeen en je rechterhand op je rechter-
been te klappen. Dat klinkt net als een galopperend paard, 
en alleen dit al met zijn allen te doen is geweldig. 

Heeft iedereen het onder de knie? Dan gaan we paardrijden. 
Als je paardrijdt, kom je soms een boom tegen. Die moet 
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je ontwijken. Jij geeft aan waar de boom staat, door “links” 
of “rechts” te roepen- waardoor iedereen naar links of naar 
rechts buigt. Soms heb je een hindernis waar je overheen 
moet springen- dan roep je “spring!” en springt iedereen 
over de hindernis heen. En natuurlijk kom je ook overhan-
gende takken tegen, dus dan moet je bukken. Als je “buk” 
roept, snel bukken anders word je van je paard afgezwiept. 

Even oefenen, en dan kan de muziek aan. Het muziekstuk 
duurt maar 1,5 minuut, maar iedereen is weer wakker 

Aan het einde roep je: finish! En dan mag iedereen even stei-
geren omdat ze het hebben gehaald. 

E12. Voeten  
Voor wie: Bekenden 
Meeting: Online
Deelnemers: 6 tot 20
Nodig: Een Padlet bord 
Tijd: 5 minuten
Doel: Rustig, plezier, ijsbreker. 

Een rustige energizer. Even de gedachten verplaatsen en 
samen lachen. 

Instructie
Maak een foto van je voeten. De gemaakte foto plak je (ano-
niem) op een whiteboard in Padlet. 

Van wie zijn welke voeten?  

Vooral leuk met een team dat elkaar al wat langer kent. Want 
elkaars nette schoenen (of zelfs sneakers) heb je misschien al 
gezien. Maar je pantoffels? Hm…

Let op: bij het inrichten van het bord moet je aanzetten: 

1. Dat anderen kunnen posten

2. Dat je comments kunt plaatsen onder een post it. 
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E13. Teken in 3 seconden een dier. 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online, live en hybride 
Deelnemers: 6 tot 100
Nodig: Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, creativiteit

Je kunt niet in drie seconden iets tekenen. Ja een rondje. 
Maar dat maakt deze energizer juist zo leuk! 

Beperk het onderwerp tot iets specifieks, bijvoorbeeld “een 
dier”. 

Geef je team als opdracht een dier te tekenen, in drie secon-
den. Daarna MOETEN de pennen neer! Laat elkaar zien wat 
je hebt gemaakt. Hoe lukt het jou om zo snel mogelijk de 
essentie weer te geven zodat het duidelijk is wat voor dier 
het is? 

E14. Zelfde kleur 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online 
Deelnemers: 4 tot 20
Nodig: Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, creativiteit, samenwerken 

Instructie
Haal vier voorwerpen in de volgende kleuren: groen, rood, 
blauw en geel.  Geef ze een minuut de tijd. Het voorwerp 
moet groot genoeg zijn om je beeld te vullen. Is het niet 
groot genoeg, dan hou je het gewoon wat dichterbij. 

Vanaf nu mag niemand meer met elkaar praten of de chat 
gebruiken. 
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De bedoeling is, dat je in zo weinig mogelijk rondes probeert 
allemaal een voorwerp van dezelfde kleur voor de camera 
houdt, zonder te overleggen! 

Leg de voorwerpen uit beeld. Je telt af 3,2,1… Bij 0 hou je 
één voorwerp voor de camera. Zorg dat de kleur goed te 
zien is voor iedereen. Kijk goed naar de kleur van de voor-
werpen van de anderen. Haal je voorwerp weer weg. 

Tel weer af. Iedereen laat weer een andere of dezelfde kleur 
zien. Ga zo door tot het hele scherm rood, blauw, groen of 
geel is.

E15. Brainstorm – voorwerpenronde 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online, live of hybride
Deelnemers: 4 tot 100
Nodig: Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, creativiteit

Instructie

Haal een toiletrol. 

Kijk nu eens goed naar de wc-rol en bedenk wat je er nog 
meer mee zou kunnen dan waar het eigenlijk voor is bedoeld. 

Hoe langer je hiermee doorgaat, hoe mooier de oplossin-
gen worden. Heerlijke energizer aan het begin van een brain-
stormsessie, om te laten volgen door de vraag hoe je iets wat 
jij gebruikt, ook op andere manieren in kunt zetten. Dat kan 
een bepaald soort meeting zijn, of een document, of zelfs 
een methode. Kun je dit ook op andere manieren gebruiken? 

Natuurlijk kun je zelf allerlei andere voorwerpen bedenken. 
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E16. Woord spellen
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online 
Deelnemers: 4 tot 100
Nodig: Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, creativiteit

Deze werkvorm heb ik gepikt van de juf van mijn oudste 
zoon. En met volwassenen is het net zo leuk om te spelen! 

Laat achter elkaar een Banaan, een Ei en Limonade zien en 
vraag welk woord je gespeld hebt. BEL natuurlijk. Geef de 
spelers een paar minuten om voorwerpen te verzamelen, zo-
dat zij ook woorden kunnen spellen voor de rest. Geef de 
beurt aan een van de spelers. Wie raadt het als eerste?

Heb je een grotere groep, deel ze dan na de uitleg in in brea-
kout-rooms. 

E17. Zoek
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online 
Deelnemers: 4 tot 100
Nodig: Niets 
Tijd:  5 minuten
Doel: Plezier, energie, creativiteit, kennismaking

Zoek een voorwerp met een specifiek kenmerk. Zoek een 
voorwerp zijn met een verhaal. Het verhaal kan iets persoon-
lijks zijn dat iets over jezelf zegt, of juist iets wat iets zegt voor 
jou over het topic van de meeting. Hou dat voor de camera. 

Je kunt er een thema aan plakken, bijvoorbeeld: breng het 
schattigste in huis voor de camera (mag levend zijn), het bij-
zonderste voorwerp in je kamer, iets dat je allang had moe-
ten weggooien maar dat nog steeds in je kamer ligt, etc. 
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Iedere speler krijgt de tijd en de ruimte om zijn verhaal te 
doen aan de hand van het voorwerp. Meer dan 7 deelne-
mers? Breakout-rooms. Geef iedere deelnemer minimaal 
twee minuten de tijd om zijn verhaal te vertellen. 

E18. Pictionary 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online en hybride
Deelnemers: 2 tot 20 
Nodig: Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, creativiteit

Gebruik je favoriete whiteboard. 

Stuur in een chatberichtje naar degene die mag tekenen, het 
uit te beelden woord of de zin. Maak de onderwerpen niet te 
makkelijk, probeer het eens met een plaats, of een spreek-
woord. 

Zijn er echt heel veel mensen in de sessie, laat ze dan raden 
in de chat, of, nog leuker: schrijf hun antwoord op een A4 en 
laat het zien voor de camera. 

E19. Matchstick figures 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online en hybride
Deelnemers: 2 tot 20 
Nodig: Niets 
Tijd:  5 minuten
Doel: Plezier, energie, puzzelen, out-of-the-box den-

ken, creativiteit. 

Je kent ze vast wel: een puzzeltje waar je één of twee lucifers 
moet verplaatsen om een puzzel op te lossen. 
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Op de site “Logiclike.com” vind je honderden leuke puzzel-
tjes, voor de deelnemers in de vergadering om op te lossen. 
Even lekker bezig met een beetje puzzelen, je brein laten 
zweten, heeft vele voordelen. Wist je dat je brein uitdagen 
helpt tegen dementie? Daar doen we het natuurlijk niet voor, 
maar het is leuk dat je je collega’s helpt toch? 

Daarnaast verbrandt je brein de meeste calorieën van al je 
lichaamsdelen, dus het is zelfs goed voor de lijn! 

Het is in ieder geval leuk en uitdagend en iets anders dan 
werken helpt je om de creativiteit te laten vloeien. Zie het 
maar als een paar minuten douchen- omdat je iets totaal an-
ders doet, komen daar de mooiste ideeën op.

De instructies staan bij de puzzels op de site. 

https://logiclike.com/en/matchstick-puzzles

E20. Wave online 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online
Deelnemers: 8 tot 40 (moet op één scherm passen dus is 

afhankelijk van je schermgrootte en instellin-
gen) 

Nodig: Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, samenwerken

Instructie
Doe de wave! In de juiste volgorde natuurlijk. Zorg ervoor 
dat je jouw eigen scherm deelt, terwijl jij ’m op gallery view 
hebt staan. Anders is het niet te doen- dan heeft iedereen 
een andere weergave. 

Spreek af of je van links naar rechts gaat of als een slang van 
links naar rechts naar links naar rechts. 

https://logiclike.com/en/matchstick-puzzles
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Begin rustig, eerst zittend op de stoel. Heb je ’m door? Dan 
doen we m nog een keer met staan, en zet er vooral een 
leuk muziekje bij op (life is life bijvoorbeeld, voor een mooi 
voetbalgevoel). 

Geeft een gevoel van voldoening en iets samen voor elkaar 
gekregen te hebben. 

E21. Shake it out! 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online
Deelnemers: 2 tot oneindig 
Nodig: Niets 
Tijd: 5 minuten
Doel: Plezier, energie, bewegen

Instructie
Ga staan en doe je microfoon aan. 

Doel is om iedereen in beweging te krijgen en te tellen te-
gelijkertijd. 

• 8 keer schudden met je rechterhand

• 8 keer schudden met je linkerhand 

• Schudden met je heupen op 8

• Net zo lang herhalen tot de muziek is afgelopen. 

• Is de muziek afgelopen? Spring! 

Leuke muziekjes voor onder deze energizer: Wiggle wiggle 
natuurlijk, of Let’s twist again, of Shake it Off. Zoek wat leuks 
af waar mensen blij van worden. 

Ontaardt het in een gezellig dansfeestje? Laat het gaan! 
Af en toe kun je iemand die lekker losgaat in het zonnetje 
zetten (pinnen/ highlighten) zodat deze z’n collega’s kan 
inspireren. Iedereen is weer wakker, en je bent klaar voor de 
volgende ronde. 
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E22. Teken jezelf 
Voor wie: Bekenden en onbekenden 
Meeting: Online, live en hybride
Deelnemers: 2 tot oneindig 
Nodig: Papier en tekenmateriaal 
Tijd: 20 minuten
Doel: Rustig, focus op het doel, kennismaken 

Wanneer je een belangrijke meeting hebt kan het helpen om 
in een andere modus te gaan dan je gewend bent. Je linker-
hersenhelft eens aan te zetten in plaats van je rechter. 

Vraag de deelnemers eens een aantal vragen te beantwoor-
den met een tekening, in plaats van met woorden. 

1. Hoe voel je je? Je kunt een smiley tekenen, maar ook 
een wolkje. Of een grasveld. Of een huis. Of een re-
genboog. Als het jou maar iets zegt. 

2. Wat wil je graag meenemen uit de meeting vandaag?  
Bij een heisessie kun je iets tekenen als een pijl en 
boog met een doel. Of een hamer, omdat je graag 
een besluit wilt.  

3. Voor een teamoverleg: waar heb je de afgelopen 
maand aan gewerkt? Misschien heb je je beziggehou-
den met het aanleggen van een nieuwe spoorlijn en 
teken je een trein. Of heb je vooral heel veel verga-
derd om mensen op één lijn te krijgen, en teken jij een 
groep mensen die elkaars hand schudden. 

4. Wat breng jij vandaag naar de tafel? Wat ga jij inbren-
gen vandaag? Ben je in een goede bui en hou jij de 
stemming erin? Misschien teken je dan een zonnetje. 
Of misschien ben je heel erg goed in het vinden van 
obstakels voor het doel dat jullie willen bereiken, en 
teken jij een aantal beren op de weg. 

Bespreek de getekende kunstwerken met elkaar.  


