AI&I social
distance toolkit
EEN AANBOD VAN (ONLINE) ACTIVITEITEN MET ALS VOORNAAMSTE
DOEL MET ELKAAR IN CONTACT TE KOMEN, PLEZIER EN TEAMBINDING

Op de volgende pagina’s zijn opties
beschreven voor AI&I teamactiviteiten.
Alle activiteiten zijn ter inspiratie. In overleg
zijn ook andere activeiten mogelijk.

Bierproeverij

Een bierspecialist selecteert 4 verschillende
bieren van 4 verschillende brouwerijen.
Collega’s krijgen de bieren thuisbezorgd in het
Bierpakket.
Samen met de bierspecialist spreken we een
moment af om samen te komen met het team.
Gedurende een 1,5 uur zal de specialist meer
vertellen over de bieren en natuurlijk is het tijd
om te proeven!

Wijnproeverij
Niet de deur uit maar toch genieten van heerlijke
wijn? En daarbij ook te weten komen hoe je
precies wijn proeft? Dat kan met een speciale
digitale wijntjes ”Corona-proof” wijnproeverij op
afstand.
Kies je voor zo’n online wijnproeverij dan krijg je
een wijnbox met twee heerlijke wijnen. Deze box
inclusief een 20 minuten durende live online
wijnproeverij met wijnspecialist. Tijdens deze
proeverij verbinden we alle collega’s met elkaar
om samen de proeverij te doen. Helemaal
Corona proof! Na de proeverij is er nog tijd om
heerlijk na te borrelen.

Cocktail Workhop
Organiseer voor je collega’s een
cocktailworkshop. De bartender stelt de
pakketten samen en verzend ze naar
alle collega’s.
Samen met de bartender spreken we
een moment af om samen te komen
met het team. Gedurende een uur zal
de bartender uitleggen hoe je de
cocktails maakt.

Work-out met personal trainer

Vraag een personal trainer om
een live sportles te geven. Er
zijn meerdere mogelijkheden;
Body & Mind, Crossfit, core,
Bootcamp, Dance etc.

Escape game 1
Een pakketje met raadselachtige inhoud én een mysterieuze stem die jullie
toespreekt. Wat betekent het? Wat moeten jullie ermee? Hoe dan ook, dit
mysterie moet worden opgelost. Deze uitdagende home game is onderdeel
geweest van het NK Escape Rooms 2020.
Escape The Firm is een escaperoom-spel waarbij jullie meer leren over data. Waar
wordt al die data opgeslagen? Welke bedrijven bezitten die data en wat doen zij
ermee? Kan het geen kwaad of zit er wel degelijk een keerzijde aan het verhaal?
Escape The Firm zet jullie aan het denken over jullie privacy. Leuk is dat er ook echt
een competitie-element in zit verwerkt.

Escape game 2
De privacy game speel je in teams van 5 personen. Gedurende de game moet je
informatie achterhalen via social media, the dark web, (nep)accounts en
verschillende andere online platformen.
Voer jij zomaar overal hetzelfde wachtwoord in? Accepteer jij alle cookies? Na
deze game niet meer! Door middel van een unieke spelvorm zullen de
deelnemers meerdere malen met hun neus op de feiten worden gedrukt dat hier
wel degelijk gevaren achter schuilen. Door samen te werken, zowel op het scherm
als in de game manual, zullen zij samen het uiteindelijke doel bereiken: Don’t get
hacked!

Virtueel museumbezoek of expositie

Had je graag naar een bepaald museum willen gaan dat je niet kan
bezoeken. Wij nemen graag voor jou contact op met dat museum met het
verzoek of ze een online tour kunnen geven.
Wist je dat er al een lijst van museum is die deze mogelijkheden aanbieden?
Wellicht brengt het je op ideeën.
Kijk eens op deze webpagina van het AD

Spreker

Wil je een gastspreker voor tijdens een van de teammeetings? Denk eens
aan een spreker Digitale Innovatie of een trendwatcher.
We horen graag welk idee voor een onderwerp jij hebt. We gaan samen met
jou op zoek naar een spreker die past bij de wensen.

Borrel Bingo

Een uur lang speel je Bingo. Iedereen kent het spel. Natuurlijk is een volle kaart BINGO! maar
ook een verticale, horizontale of diagonale lijn is een prijs waard. Welke prijzen? Dat bepalen
de collega’s zelf. Vooraf kunnen ze zolder cadeau’s beschikbaar stellen.
Iedere deelnemer ontvangt een bingo-kaart in zijn/haar mailbox of per post (in overleg)
samen met een cadeaubon van de supermarkt, zodat hij/zij zelf een borrel en een hapje kan
kopen om te nuttigen tijdens de bingo (optioneel)
Een of meerdere collega’s begeleiden de Bingo. De een noemt de nummers op de ander
controleert of de bingo’s correct zijn.

Wenskaart met persoonlijk bericht
Wenskaarten zijn erg populaire tijdens deze Corona-Crisis. Wellicht stuur jij nu
ook een extra kaartje, omdat je jouw vrienden en familie niet kan bezoeken.
Maar waarom niet naar je collega’s?
Wenskaarten met foto’s zijn op dit moment het meest populair. Lever een
foto bij ons aan en wij regelen de kaart voor jou en worden dan bezorgd bij
jou thuis. Als OCO is het leuk dat jullie een persoonlijke boodschap schrijven,
zodat iedere collega een gepersonaliseerde kaart ontvangt. Ja, het schrijven
kost even wat tijd. We weten zeker dat het erg wordt gewaardeerd.

Belrondje met alle teamleden
Zomaar even bellen om te vragen hoe het met je gaat? Iedere collega van
je team zal het waarderen als je de telefoon pakt en een belrondje maakt.
Het ene gesprek zal wat langer zijn dan de ander, maar iedereen zal het als
erg fijn ervaren dat je even gebeld hebt.
We kunnen er ook een twist aan geven, dat jij start met de ketting en dat een
collega steeds door belt naar een volgende. Zo spreek je eens iemand die je
anders nooit zou spreken.

Interesse in een van de activiteiten? Neem
contact op met ons en wij helpen je graag!

