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HET BEGINT MET 
VERBINDING!



PROGRAMS & TOOLS FOR CONNECTION

Is dit jullie uitdaging?
Hoe kunnen we onze mensen beter verbinden met elkaar en met 
de doelen, die we als organisatie nastreven.

De Yes! We Connect aanpak
Wij realiseren energieke programma’s en tools voor 
meer verbinding, op basis van deze stappen:
• Leer elkaar echt kennen. Wie ben je? Wat vind je belangrijk?

Waar loop je warm voor?
• Ontdek ieders bijdrage. Waar ben je goed in? Welke 

ervaringen breng je mee? 

Wat het oplevert?
Deelnemers en opdrachtgevers bevestigen onderstaande resultaten:
• krachtiger intern netwerk
• beter begrip over hoe iedereen kan bijdragen
• meer zin en plezier in het werk
• betere samenwerking
• actief werken vanuit verbinding met elkaar en met klanten en relaties

SAMEN 
SUCCESVOL ZIJN? 
HET BEGINT MET 

VERBINDING!



WAAROM VERBINDING MAKEN?

MAN

Doel Ambitie Purpose

PLAN

magie

functioneel 
contact

elkaar
versterken

elkaar vooruit 
helpen

samen bouwen 
aan droom

Community

Verbonden

Oppervlakkig

De beste samenwerkingen 
hebben iets magisch. 
Dat magische gevoel 
kan ontstaan als het op 
persoonlijk vlak klikt en 
je ambities en dromen met 
elkaar deelt. 

Yes! We Connect ontwikkelt 
programma’s en tools die 
een boost geven aan de 
verbinding binnen teams of 
organisaties gebaseerd op 
deze visie.



PROGRAMS & TOOLS FOR CONNECTION

Hoe kom je samen sneller vooruit?
Kom bij elkaar en leer elkaar beter 
kennen. Yes! We Connect helpt jullie 
verbinding te maken: persoonlijk en 
inhoudelijk.



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.

PERSOONLIJK PROFIEL



WELKOM OP DE BIJEENKOMST

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.



ELKAAR LEREN KENNEN

Match making
Vanaf de inloop brengen de matchmakers
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.



ELKAAR LEREN KENNEN

Kick-off
De directeur of manager heet iedereen 
welkom en trapt de bijeenkomst af. 
We starten met een korte introductie over 
verbinding en wat statistieken. Wat is 
typerend voor jullie groep?



ELKAAR LEREN KENNEN

Voorstelrondje en Energizer Quiz
Je zit in een team. Met elkaar deel je 
minimaal één overeenkomst. Gebruik je 
badge om jezelf in 30 seconden voor te 
stellen aan je team. 

Ontdek elkaars wereld tijdens de 
favorieten quiz. Uitdagend en leuk!



SCHATGRAVEN

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 
in de schatgraven ronde om naar boven 
te halen hoe jij kunt bijdragen. Verrijk je 
online profiel met jouw bijdrage.



GA DATEN!

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



KEEP CONNECTING

Actief werken aan meer verbinding
We helpen jullie graag om meer te werken 
vanuit verbinding, door:
• follow up bijeenkomsten te organiseren
• toolboxen voor teams en managers te

realiseren
• tools en tips voor deelnemers

beschikbaar te stellen



KLANTEN VAN YES! WE CONNECT



MAGIE VAN CONNECTIE

Ons grote doel
We geloven dat verbinding 
een magische kracht is in 

organisaties, die mensen laat 
schitteren en organisaties bloeien.

Het is ons doel om iedereen in 
staat te stellen om deze kracht 

aan te spreken en echt het 
verschil te maken.



MEER WETEN?

MEER 
INFORMATIE?

Up to date informatie, cases van andere 
organisaties, filmpjes en meer? 
Ga naar: www.yesweconnect.nl

Yes! We Connect inzetten voor jouw sessie?
Neem contact op met Yes! We Connect via 
frank@yesweconnect.nl of 030-2673960.
Frank is je graag van dienst met een specifiek 
voorstel en offerte toegespitst op jullie vraag. 



HET BEGINT 
MET VERBINDING!
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