
We did it! Inmiddels zijn we 1 jaar verder, werkweken waren gevuld met online 
vergaderingen, brainstorms en bijkletsmomentjes. Het is de normaalste zaak 

van de wereld geworden. We hebben veel geleerd over hoe je het nou goed kan 
aanpakken, dat online samenwerken. Al blijft die muteknop soms nog lastig te 

vinden.

Een goede samenwerking is key! 
Deze tools helpen je.

- Miro: hét online whiteboard 
waarmee je als groep gemakkelijk 
kan werken. Wij zijn vooral fan van 
de verschillende templates om je 
whiteboard in te richten, zo is je 
sessie niet alleen nuttig maar ook 
creatief!
- Notion: met al dat online 
vergaderen, brainstormen en 
overleggen stroomt je agenda in no 
time vol. Behoefte aan overzicht en 
structuur? Notion is het antwoord! 
Je kan het gebruiken om je werk te 
plannen, te organiseren, samen te 
werken en kennis te delen. Ideaal!
- Slack: een handige plek 
om je communicatie te stroomlijnen, 
zonder dat je mailbox overspoelt. 
Slack is een chatprogramma en 
samenwerkingsruimte in één, zo kan 
je makkelijk op ideeën reageren en 
bestanden uitwisselen.

Online samenwerking is een team 
effort, we all know! Een goede 
taakverdeling is zeker op z’n plek. 
Denk goed na over deze rollen, 
zo behaal je de resultaten op een 
gestructureerde manier.

- Facilitator: zo weet 
iedereen wie wanneer aan het 
woord is én blijft het altijd duidelijk 
welk doel je gaat behalen tijdens 
een sessie.
- Timekeeper: zodat je op 
schema loopt én blijft. Zo komen 
alle programma-onderdelen aan 
bod. 
- Tech support: voor 
ondersteuning van technische 
problemen, het klaarzetten van 
whiteboards, filmpjes en andere 
tools. Vooruit, ook voor het 
toelaten van laatkomers (voor deze 
keer).
- Conversation assistent 
(onmisbaar bij grote groepen): 
om de vragen in de chat 
gemakkelijk bij te houden en ter 
verduidelijking van de inhoud. 

Online samenwerken? 
Zo doen wij dat!



Luchtige energizers voor tussendoor, zo 
houd je de dag wel vol!  

- Raad het uitzicht
Nu school, werk en je sociale leven zich voor 
het grootste gedeelte online afspelen, 
is ‘even weg van je scherm’ cruciaal 
geworden. Vraag deelnemers om 
vooraf een foto in te sturen van het 
uitzicht wanneer ze even offline gaan. 
Welk uitzicht hoort bij wie? Raden 
maar!
 
- Online Pictionary
Some things never get old. Tekeningen 
ontcijferen onder tijdsdruk, wie houdt 
er niet van?! Een optie is om het te 
spelen via Skribbl, of doe het lekker 
old school en laat de deelnemers 
hun verf openen terwijl jij ze via 
een privé berichtje het woord 
toestuurt. Wil je helemaal 
losgaan? Gebruik dan 
woorden die aansluiten bij 
het thema van de meeting, 
zo komt iedereen er 
alvast lekker in. 

- Guess the song
Naast tekenen is muziek ook een uitstekende 
manier om de boel even op te schudden. Kies 
een lied, zet je geluid op mute en perform like 
you never did before! De taak aan anderen om 
te raden op welk nummer jij helemaal losgaat.

- Emoji Challenge
Neem een film, boek of lied in 
gedachten en omschrijf het zo goed 
mogelijk met emoji’s. Iedereen krijgt 
slechts een paar minuten de tijd. 

We’re all in this together. Dat 
groepsgevoel behouden is online 

vaak een stuk lastiger dan in real life. 
Maar geloof ons, het kan zeker!

Creëer een napraatmoment
Laat aan het eind van 

de sessie de online 
meeting nog even 

aanstaan, zodat 
degenen die willen 

lekker kunnen blijven plakken 
om gezellig na te praten. Óf om 

gelijktijdig de Champions League 
te kijken; Among Us te spelen; een 

ouderwets potje te weerwolven; of wat 
er dan ook ontstaat. 

Samen koken/eten verbroederd
Een lekker pakketje opsturen is 

natuurlijk altijd leuk, maar je kunt ook 
vooraf een boodschappen lijstje en 
een simpel lunchreceptje uitsturen. 

Samen buiten je comfort zone stappen 
om dat nieuwe gerechtje te proberen, 

of allemaal genieten van dat verrassend 
goed gelukte baksel, altijd fijn toch? 

- Release your inner-vlogger!
Wat is er nou leuker dan om een beeld te 
krijgen van hoe andere deelnemers hun dag 
beleven? Start een privé insta-account, en 
maak een indeling zodat alle deelnemers 
een dagje de stories overnemen. Door de 
net-wakker-foto’s, stickers, vragen en polls 
leer je elkaar (nog beter) kennen! (voor de 
echte dare devils nog een mooie uitdaging: 
laat je dag bepalen door de andere volgers)



Teams en Zoom zijn niet meer uit ons leven weg te denken, maar soms kan het best verfrissend zijn om 
met een nieuw programma aan de slag te gaan.

- Toasty: een platform om je online 
meetings op een interactieve manier vorm te 
geven. Toasty is gevuld met talloze templates 
voor bijvoorbeeld teambuilding, quizvormen en 
brainstorms. Ook vind je hier voorbeelden van 
creatieve ijsbrekers die je kan toepassen in je 
eigen Teams of Zoom meeting. 

- Mibo: een videochat bedoeld voor 
informele meetings. Voor de millennials onder 
ons: het doet ons een beetje denken aan 
Habbo Hotel. Als deelnemer loop je rond over 
een eiland, kom je bij andere deelnemers in de 
buurt? Dan kan je gemakkelijk aansluiten bij het 
gesprek. Interessant! 

Omdat dat ook wel eens lekker kan zijn, vooral 
aan het einde van de werkweek. 

- Creëer een gezamenlijke Spotifylijst 
waar iedereen zijn/haar bangers kan droppen. 
Gegarandeerd luisterplezier! 

- Gooi elke dag een nieuwe ijsbreker in 
de groep, zo leer je elkaar nog beter kennen. 
Denk aan invullers zoals ‘mijn guilty pleasure 
is …’, ‘vroeger wilde ik … worden’ of ‘ik krijg 
de slappe lach van …’. Grote kans dat de 
antwoorden je versteld doen staan. 

- Laat deelnemers zelf een energizer of 
groepsactiviteit organiseren (Googelen mag), 
zo leer je meteen elkaars favorieten kennen! 


