
Verbinden van het team
Module 2



Voor wie is de team verbindingsdag?
De team verbindingsdag is bedoeld voor iedereen in het bedrijf die een bijdrage levert aan de 
ambitie van het bedrijf.

Wat is het doel van de team verbindingsdag?
De team verbindingsdag staat in het teken van het intrinsiek verbinden van het team aan de 
bedoeling van het bedrijf. Als de droom van het bedrijf voor iedereen duidelijk is, zijn mensen 
beter in staat om te bepalen met welke rol en welke activiteiten ze willen bijdragen. Dit leidt tot 
meer betrokkenheid en zorgt ervoor dat de juiste mensen zich aan het bedrijf verbinden.

Wat levert de team verbindingsdag op? 
Tijdens de team verbindingsdag delen de oprichters c.q. directeuren de droom van het bedrijf zodat 
iedereen precies begrijpt waar zij aan bijdraagt. Deze interactieve dag maakt het mogelijk dat 
mensen zich echt kunnen committeren aan de ambitie en impact van het bedrijf. Dit gaat samen 
met het scheppen van een betekenisvolle werkcontext. We laten zien wat Playmakers hierin kunnen 
betekenen. Tijdens de team verbindingsdag kunnen teamleden elkaar nomineren voor de rol van 
Playmaker.

Samenvattend leidt de team verbindingsdag tot:

• Eenduidigheid en commitment op de bedoeling van het bedrijf
• Inzicht in het fundament en de richting van de droom
• Draagvlak voor een werkcultuur waar iedereen zichzelf kan zijn en ertoe doet
• Draagvlak voor het bespreekbaar maken wat ertoe doet in het werk
• Een lijst met genomineerde teamleden die gezien worden als potentiële Playmakers

Verbinden van mens, werk en bedoeling
Wanneer je snel groeit, ben je als ondernemer continue bezig 
om je bedrijf draaiende te houden. Je holt achter klanten aan, 
gaat samenwerken met nieuwe mensen en je probeert focus 
te houden op wat echt belangrijk is.

Juist in deze fase is het belangrijk dat je bouwt aan een team 
dat zelf de verantwoording neemt voor taken. En dat precies 
begrijpt wat er nodig is om effectief bij te dragen in het werk. 

The Playmakers hebben een modulair programma 
ontwikkeld dat de basis schept om met een gemotiveerd 
team een positieve impact te maken in de wereld.



De team verbindingsdag is opgebouwd uit de volgende thema’s:

1. Transitie naar een betekenisvolle werkcultuur
•  Veranderingen in de wereld van werk
•  Van controle en beheersen naar het scheppen van betekenisvolle werkcondities

2. De expliciete droom van het bedrijf
• Persoonlijke toelichting door founder(s) op de betekenis van de bedrijfsbedoeling

3. Het team verbinden aan de droom 
• Teamleden geven betekenis aan de droom door het maken een vision board
•  Teamleden gaan met elkaar in dialoog over wat er voor hen in het werk toe doet

4. De rol van Playmakers
• Taken en verantwoordelijkheden van een Playmaker
• Nominaties voor de rol van Playmaker

Praktische informatie
Data Planning per opdrachtgever
Duur 1 dag
Investering Op aanvraag

Locatie Bij opdrachtgever en de Stadstuin, Europalaan 20, 3562 KS, te Utrecht.

Meer informatie nodig?
Bel of mail het Playmaker Team rechtstreeks: 
Maaike Huisman +31 (0)6 36 11 9917 of Jos van Snippenberg +31 (0)6 52 41 8565



EUROPALAAN 20 - 3526 KS UTRECHT - INFO@THEPLAYMAKERS.NL - WWW.THEPLAYMAKERS.NL

WE ALIGN PEOPLE, BUSINESS AND PURPOSE; TO MAKE IMPACT!


