
De Onlympische Spelen
Meedoen is verbinden



Deze interactieve online game daagt 
teams uit om hun samenwerking te 
testen en geeft ze een superpositieve 
beleving op afstand. Hierdoor krijgen de 
spelers een echt gevoel van samenzijn 
en hebben ze een hele leuke tijd samen 
via Zoom of Microsoft Teams.  
Precies wat de thuiswerker op dit 
moment mist!

De Onlympische spelen
Wat is het?



Wat gaan
we doen?

In vijf dynamische rondes gaan de 
atleten in verschillende teams 

strijden voor de beste medailles. 
Hoe meer goud, hoe groter de kans 
om de finale te winnen. Elke ronde 

daagt de spelers uit om in een 
totaal andere richting samen te 

werken. Zo leren ze elkaar op een 
nieuwe manier kennen en maken ze 

heel veel lol! 

Wat zijn de verschillende 
spelonderdelen…?



Creativiteit

Beweging

Positiviteit

Communicatie

Ontdekking

De          onderdelen

De Onlympische Spelen moet je natuurlijk beleven met 
beweging! Non-verbaal is bij deze opdracht essentieel. De 

teams gaan proberen om allerlei Olympische en minder 
Olympische activiteiten uit te beelden.

Bij elke ronde van de Onlympische Spelen winnen de teams 
medailles met verschillende iconen erop. De iconen vormen 
samen een rebus. Door de medailles te ontcijferen en de 
oplossingen daarvan in de juiste volgorde te plaatsen, vindt 
elk team een slotzin. Nu is de vraag…Welk team heeft de 
oplossing met de meeste correcte woorden?

Elk team krijgt dezelfde opdracht waarbij het niet alleen om 
knutselskills gaat maar ook om overleg, tactisch samenwerken 
en timemanagement!

De teams gaan op ontdekkingsreis langs verschillende Olympische 
steden. Door te Googelen, ontdekken ze in welke steden ze 
moeten zijn en hoe ze met die steden uiteindelijk tot een 
eindoplossing komen. Deze ronde vraagt om kennis, strategie en 
goede communicatie.
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De spelers hebben elkaars creativiteit hard nodig als zij vanuit 

niets samen iets gaan maken. Ze worden getest op hun inzet en 
zullen versteld staan van hun eigen én elkaars mogelijkheden.



Hoe gaan we te werk?
In een persoonlijk gesprek verhelderen we de 

samenwerkingsdoelen van jullie team en kiezen we een 
geschikte datum en tijd. Jullie ontvangen daarna een mail 

met een ‘save the date’ en de spelregels welke jullie 
doorsturen naar de deelnemers.  

Wij bereiden vervolgens een sessie voor, speciaal gericht op 
jullie team. Een paar dagen voor het evenement sturen wij 

jullie een link waarmee jullie kunnen inloggen op de dag van 
De Spelen.  

15 minuten voor de start loggen alle atleten in. 
In de 90-120 minuten die daarop volgen gaan we met behulp 

van onze Onlympische onderdelen jullie doelen behalen en 
wordt er bewogen, nagedacht en veel gelachen!



Wie begeleidt het spel?
Jobjan

Sebastiaan

Jobjan en Sebastiaan organiseren al jaren 
teambuildingactiviteiten en weten allebei hoe je 
met goed uitgedachte spellen, een flinke dosis 
enthousiasme en een grote glimlach mensen 
dichterbij elkaar kunt laten komen. Zij doen dit 
samen met een groep fanatieke hosts. 

Tijdens het spel zijn er altijd twee presentatoren 
die ervoor zorgen dat de Onlympische Spelen 
gesmeerd verlopen. 

We kijken uit naar onze ontmoeting!



Wat zeiden onze atleten?
“Wat hebben wij ontzettend gelachen met 

elkaar. De folder zag er al goed uit maar het 
spel was ver boven onze verwachtingen!”

“Jullie hebben onze collega’s een hele leuke 
kickoff gegeven van het nieuwe kwartaal. Jullie 

hebben het spel goed laten aansluiten op ons 
motto: Rock it!”

“Grappig om te zien hoe je collega’s volledig uit 
hun comfortzone komen. We hebben ze zien 

gitaarspelen, op hun bed zien springen en we 
hebben met z’n allen gezongen.”

“In drie woorden:  Heel goed bedacht!”




