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HET BEGINT MET 
VERBINDING!



2SAMEN MEER IMPACT MAKEN?

Willen jullie als organisatie de wereld verbeteren, 
mooier maken, slimmer of juist gezonder. 
Wat jullie doel ook is, het begint met verbinding. 
Leer elkaar echt kennen en ontdek wat ieders 
unieke bijdrage is. Dan gaat de energie stromen.

De Yes! We Connect aanpak
Met deze programma’s en tools tover je elke 
meeting om in een sessie vol verbinding. En dan 
is samenwerken makkelijk en superleuk. Yes! We 
Connect, zeg maar.

Het resultaat?
• leer elkaar (beter) kennen
• iedereen voelt zich meer verbonden
• je krijgt inzicht in ieders bijdrage
• je hebt meer zin en plezier in de samenwerking

LEER ELKAAR 
ECHT KENNEN EN 
ONTDEK IEDERS 

UNIEKE BIJDRAGE
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Magie in jullie samenwerking! Dat wensen we jullie toe. 
Met de People before Plan aanpak maak je samen het verschil. 
Begin met de mens, daarna de inhoud.

PEOPLE BEFORE PLAN

PEOPLE

functionele
samenwerking

Community

Verbonden

Oppervlakkig

Doel PurposeAmbitie
PLAN

Zoek de verdieping op en 
ontdek ieders drijfveer.

Betrek iedereen bij het plan en 
breng elkaars bijdrage in kaart.

Help elkaar om 
meer te bereiken.

Energieke kennismakings-
activiteiten.

©

magie in 
samenwerking



4IN WELKE SESSIES GA JIJ AAN DE SLAG MET VERBINDING?

• Introductiedag nieuwe 

medewerkers

• Kennismaking nieuw teamlid

• Onboarding totaalprogramma

• Kennismaking nieuw team

• Teambuilding event

• Heisessie

• Medewerkersbijeenkomst

• Kwartaalsessie reeks

• Kick-off fusie of nieuwe 

organisatieinrichting

• Kick-off nieuwe strategie of 

verandering

• Kick-off nieuw jaar

ONBOARDING TEAMBUILDINGKICK-OFF
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Maak je profiel
Je ontvangt een uitnodiging om je persoonlijke 
profiel te maken. Upload je foto en kies de 
beelden die bij jou passen.

Wat vind je leuk? Wat is je kracht? De vragen 
zijn deels persoonlijk, deels werkgerelateerd en 
kunnen ook gaan over voorkeuren op het gebied 
van cultuurwaarden of strategische zaken.

LAAT ZIEN WIE JE BENT



6ONTDEK JOUW CONNECTIES

Jullie eigen online omgeving
Bekijk alvast de profielen van collega’s. Online 
kunnen jullie hoi zeggen en raden naar jullie 
connectie! 

Teamindeling 
Vlak voor de bijeenkomst zie je met welke 
collega’s je in een team zit. Op basis van een 
gezamenlijke connectie zijn jullie in groepen 
ingedeeld. 



7MAAK NIEUWE CONTACTEN VANAF DE ONTVANGST

Badge met magische kracht
Bij aankomst op de bijeenkomst ontvangt 
iedereen een persoonlijke badge om verbinding 
te maken.

Op de voorzijde vind je jouw beste matches en je  
QR code. Op de achterzijde staat ieders 
persoonlijke moodboard.

Energieke 
kennismakings

activiteiten.



8MINGLE & MATCH

Match machines en match makers
Vanaf de inloop brengen de match makers de 
kennismaking op gang. Ontdek wie er in je team 
zit. Wat is jullie connectie?

Bij de match machines vind je overeenkomsten en 
verschillen met elkaar.
 

Energieke 
kennismakings

activiteiten.



9WARM WELKOM

Kick-off
De directeur of manager heet iedereen welkom 
en trapt de bijeenkomst af. Waarom zijn we 
vandaag bij elkaar?

De bijeenkomst start met aandacht voor elkaar. 
Wie is hier eigenlijk allemaal? Wat verbindt ons? 
Wat typeert ons?
 Energieke 

kennismakings
activiteiten.



10ELKAAR LEREN KENNEN

Voorstelrondje en energizer quiz
Je zit in een team. Met elkaar heb je een 
overeenkomst. Misschien zijn jullie allemaal 
vroege vogels, kampeerders of muzikanten. 
Gebruik je badge om jezelf in 30 seconden voor 
te stellen aan je team.

In de quiz strijden de teams tegen elkaar. Een 
super krachtige energizer voor je bijeenkomst. 
Tegelijkertijd kom je meer over elkaar te weten.

Energieke 
kennismakings

activiteiten.



11MEER COLLEGA’S LEREN KENNEN

Team game rondes
Door de diverse game rondes leer je elkaar 
steeds beter kennen.
• This is my life
• Picture you
• My 3 words
• Toren in dubio

Hebben jullie de gezamenlijke connectie van je 
eigen team al ontdekt?

Energieke 
kennismakings

activiteiten.



12ONTDEK IEDERS PROFESSIONELE INBRENG

Schatgraven
De opgewekte energie zetten we in om aan 
de slag te gaan met de inhoud. Wat is onze 
gezamenlijke ambitie? Wat is ieders unieke 
bijdrage daaraan?

Interview elkaar om naar boven te halen hoe jij 
kunt bijdragen. Verrijk je online profiel met jouw 
bijdrage.
 

Zoek de 
verdieping op en 

ontdek ieders 
drijfveer.



13WIE ZIT WAAR EN WAT SPEELT DAAR

Samenhang in beeld 
Met circa 10 collega’s sta je bij een grote
infographic van jullie organisatie. Om en om 
plak je jouw fotosticker op de juiste plek in de 
organisatie. Vertel elkaar waar jij in de organisatie 
werkzaam bent en wat er bij jullie speelt.

Uiteindelijk leggen we alle transparanten over 
elkaar en zie je de Samenhang in beeld.

MIELE
 EXPERIENCE 

CENTER

PRODUCT-
MANAGEMENT

29Miele Brand Guide
Version 1.2Logo restricted formats

Overview

Application examples

White wordmark on 
full-surface red
On restrictive formats, the red quality seal can be 
stretched to full surface with the white wordmark 
center-aligned. This ensures an elegant yet striking 
appearance for special occasions.

TRAINING & 
TRANSLATIONS

CORPORATE 
COMMUNCATION

MARKETING 
COMMUNICATION

CUSTOMER 
INSIGHT & 

CRM & DATA

Zoek de 
verdieping op en 

ontdek ieders 
drijfveer.



14SAMEN HET PLAN DOORNEMEN

Tools voor interactie
Betrek iedereen bij het plan:
• pitch kort de richting
• zet interactiekaarten in om de teams te betrekken
• deel de inzichten plenair
• leg alle inzichten vast

Voorbeelden van interacties: brandende vraag, 
het wondermiddel, shoot for the moon, ...Betrek 

iedereen bij 
het plan en breng 
elkaars bijdrage 

in kaart.



15HOE REALISEREN WE SAMEN ONS PLAN

Op reis naar het paradijs
Hoe maken we samen van ons plan een succes?
• begin met het visualiseren van het 

eindresultaat, jullie paradijs
• teken je boot: speedboot, zeilboot, roeiboot, ...
• wat versnelt jullie en wat houdt jullie tegen?
• wat kunnnen julie doen om sneller te gaan?

Deze metaforische werkvorm helpt teams om hun 
reis expliciet en tastbaar te maken.

Betrek 
iedereen bij 

het plan en breng 
elkaars bijdrage 

in kaart.



16HOE DRAAGT IEDEREEN BIJ AAN HET PLAN

Mijn bijdrage
Het plan is voor iedereen scherp. De unieke 
bijdragen van de individuen zijn opgediept 
tijdens het Schatgraven.
Leg vast wat jouw bijdrage aan het plan is!

Op een grote wand plotten we ieders bijdrage.
Tijdens de eerstvolgende werkoverleggen 
bespreek je de voortgang met elkaar.Betrek 

iedereen bij 
het plan en breng 
elkaars bijdrage 

in kaart.



17ERVARINGEN, KENNIS EN CONTACTEN DELEN

10 antwoorden
Help elkaar verder. Stel je hulpvraag binnen je 
team. Waar ben je mee bezig? Wat heb je nodig? 
Help elkaar verder door ervaringen en contacten 
uit te wisselen. 

Iedereen stelt 1 vraag en krijgt van 10 anderen 
antwoord, in 30 minuten. BAM!

Help elkaar 
om meer te 
bereiken.



18GA KOFFIE DATEN & BLIJF ELKAAR HELPEN

Coffee dates
Iedereen ontvangt een setje coffee dates, lekkere 
dadels om te delen tijdens de koffie met een 
collega. 

Jullie event website
• vind al je collega’s en plan dates
• ontdek ieders unieke bijdrage
• stel je vraag en help collega’s verder
• bekijk presentaties, blogs, foto’s en filmpjes



19WERKEN VANUIT VERBINDING

Vervolgsessies (top-down)
• organiseer follow up bijeenkomsten
• stel toolboxen beschikbaar aan teams/ managers

Connect@Work Club (bottom-up)
• via deze Club delen we tips en tools waarmee 

iedereen in de organisatie zelf aan de slag kan 
gaan om meer verbinding te maken

• iedereen kan zich persoonlijk aanmelden voor 
de Connect@Work Club



20VOOR WIE WERKEN JULLIE?

We zijn erg trots op de organisaties waarmee en waarvoor we mogen werken aan meer verbinding.
Een aantal tref je hieronder aan. Check de bijbehorende projecten op onze website.



21WAT VINDEN DE DEELNEMERS ERVAN?
Heb je collega’s ontmoet die je nog 

niet kende?

91% 9%

Ben je meer te weten gekomen over 
collega’s die je al kende?

82% 18%

Heeft de bijeenkomst je gemotiveerd om meer samen te 
werken met je collega’s?

33% 54% 12% 1%
87%

Heeft de bijeenkomst bijgedragen aan jouw gevoel van 
verbinding met je collega’s?

37% 52% 10% 1%
89%

Aantal ingevulde evaluaties

3.092
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NEDERLAND 
EN OVERIGE

 LANDEN

MEETING DESIGN

Maak een meeting design afspraak
Samen een meeting ontwerp maken?
Sparren over meer verbinding binnen jullie 
organisatie? We denken graag mee!

We hebben een design kit gemaakt waarmee we 
het gesprek aangaan om in meetings en events de 
mens echt centraal te stellen. People before Plan! 
Zo maak je verbinding en gaat de energie 
stromen. 

Frank Philips
frank@yesweconnect.nl 
+31 6 41189753

Kelly Van Hove 
kelly@yesweconnect.be
+32 494587740

Ernest Roelofsz
ernest@yesweconnect.us 
+1 202 867 7410

BELGIË
UNITED 
STATES



www.yesweconnect.nl • 0031 30 2673960
Europalaan 2c • 3526KS • Utrecht • The Netherlands

HAPPY 
CONNECTING!


