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HET BEGINT MET 
VERBINDING!

STRATEGIE IN 
ACTIE ZETTEN?
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Hoe krijg je iedereen mee op de 
nieuwe koers? Hoe zorg je ervoor dat 
jullie strategie een succes wordt?

Begin dan bij de mensen, want zij moeten het gaan 
doen. Maak verbinding met elkaar en met het 
strategische doel dat jullie geformuleerd hebben. 
Laat iedereen zelf aangeven wat zijn/ haar bijdrage 
is. Dan komt de strategie tot leven. 

• Leer elkaar (nog beter) kennen.  
Zowel persoonlijk als professioneel.

• Verken samen het strategische doel
• Ontdek ieders bijdrage aan dit doel.

ONTDEK 
IEDERS BIJDRAGE 

AAN JULLIE 
STRATEGIE



3MAN BEFORE PLAN

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. 

MAN before PLAN
We starten altijd met  
THE MAN. Contact maken 
van mens tot mens.
Daarna gaan we pas aan 
de slag met de inhoud, 
THE PLAN. Wat willen jullie 
bereiken en wat is ieders 
bijdrage hierin.



4VOORBEELD AANPAK STRATEGIE BIJEENKOMST

Hoe krijg je iedereen mee op de 
nieuwe koers? Hoe zorg je ervoor dat 
jullie strategie een succes wordt? 

• Plan een bijeenkomst - verbinding maak je live!
• Maak allemaal een persoonlijk profiel
• Deel vooraf al zoveel mogelijk informatie
• Leer elkaar kennen – persoonlijk en 

professioneel
• Verken op interactieve manier de inhoud
• Breng ieders bijdrage in kaart
• Plan het vervolg - keep connecting
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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 CONNECTIES EN VERKEN DE INHOUD

Jullie eigen online omgeving
Bekijk alvast de profielen van collega’s. Online
kunnen jullie hoi zeggen en raden naar jullie 
connectie!
 
Op de site staan filmpjes en/of achtergronden die je 
vooraf al tot je kunt nemen.
In de aanloop naar de bijeenkomst komt er steeds 
informatie bij. Hiervan krijg je via email bericht.
 



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.



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.
 



9WARM WELKOM

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?
 



10ELKAAR 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!



11KENNISMAKING MET ELKAAR ALS PROFESSIONALS

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.
 



12STRATEGIE VERKENNEN

Interactiekaarten
Laat iedereen meebouwen aan het plan en/of de 
realisatie.
• pitch kort de richting
• gebruik de interactiekaarten om de teams te  

betrekken
• deel de inzichten plenair
• leg alle inzichten vast



13INTERACTIEF AAN DE SLAG MET HET PLAN

Boat to paradise ronde
Maak jullie plan concreet met deze stappen:
• Paradijs - Hoe is het als jullie doel gehaald is?
• Jullie boot - Hoe ziet jullie boot eruit?
• Welke stroming stuwt jullie boot vooruit?  

Welke rotsen moeten jullie ontwijken?
• Welke propellers drijven jullie boot vooruit?  

Welke ankers houden jullie boot tegen?
• Hoe kun je meer snelheid maken? Meer 

propellers? Ankerlijnen doorsnijden?



14HOE GA JIJ BIJDRAGEN

Mijn bijdrage ronde
Spreek je allemaal uit over je bijdrage
• iedereen benoemt zijn persoonlijke bijdrage
• breng alle bijdragen in kaart
• leg dit vast en deel het online



15KEEP CONNECTING – GA DATEN

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

Online vind je alle collega’s terug en kun je kijken 
met wie je de hoogste match hebt. Ook staat ieders 
unieke bijdrage op de site. Ga aan de slag en plan 
ontmoetingen. 



16GA WERKEN VANUIT VERBINDING

Meer verbinding top-down?
• organiseer follow up bijeenkomsten
• stel toolboxen beschikbaar aan teams en managers

Meer verbinding bottom-up?
• iedereen kan zich aanmelden voor de  

Connect@Work Club
• via de Connect@Work Club delen we tips en tools 

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



17VOOR 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. Klik op de logo’s en check de bijbehorende projecten voor meer informatie.

https://www.yesweconnect.nl/blog-posts/2018/6/26/6-stappen-voor-de-kick-off-van-jullie-corporate-start-up
https://www.yesweconnect.nl/blog-posts/2017/2/2/case-abn-amro
https://www.yesweconnect.nl/blog-posts/2017/1/31/case-friesland-campina
https://www.yesweconnect.nl/blog-posts/2017/2/3/case-ing-kickoff-agile-werken
https://www.yesweconnect.nl/blog-posts/2017/2/3/case-intertoys
https://www.yesweconnect.nl/blog-posts/2017/2/3/provincie-gelderland
https://www.yesweconnect.nl/blog-posts/2017/1/31/case-rabobank-vakdagen
https://www.yesweconnect.nl/blog-posts/2017/07/12/onboarding-programma-voorbeeld-van-tnt
https://www.yesweconnect.nl/blog-posts/2017/1/31/vodafoneziggo
https://www.yesweconnect.nl/blog-posts/2017/1/13/case-introductieprogramma-baker-tilly-berk


18WAT VINDEN DE DEELNEMERS ERVAN?

Heb je collega’s ontmoet die je nog niet kende?

92% 8%

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

80% 20%

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

36% 51% 12% 1%
87%

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

39% 50% 10% 1%
88%



19FREE BRAINPICKING

FREE 
BRAINPICKING

Bel ons voor gratis advies
Zorg je voor meer verbinding binnen jullie organisatie of wil je hiermee 
aan de slag gaan?  We delen graag onze inzichten en ervaringen met je. 
Pick our brain. It’s for free! Bel voor een afspraak op: 030-2673960.

Meer informatie?
Ga naar: www.yesweconnect.nl voor de laatste updates, referenties, 
cases, teasers en filmpjes.
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