
DE UITDAGING DOELGROEP

Zet vitaliteit en welzijn met je team op 
de kaart

Leer hoe andere teams dit aanpakken

Experimenteer met digitale werkwijzen en krijg 
tips over hoe je verschillende Office 365 
applicaties kunt inzetten
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Introductie Kalibreren Synchroniseren Orkestreren Produceren Reflecteren

Deze game geeft ruimte voor:
 

• Wat is het beleid van de organisatie?
• Wanneer en met welke redenen kom je op kantoor? 
• Wat zijn de mogelijkheden voor thuiswerken?

Downloadable content: nieuwe werkvormen, 
energizers en check-ins

Til jullie manier van (digtaal of hybride) 
samenwerken naar het volgende niveau

• Samenwerkt in een team
• Samen met zijn collega's de (digitale) samenwerking wil 

aanscherpen en aandacht wil geven aan vitaliteit en 
betrokkenheid

• Meer wil leren over Microsoft Office 365 applicaties, 
zoals Microsoft Teams

• Gelooft dat werkwijzen tussen collega’s beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd

• Leergierig is en wil experimenteren

Game content

Resultaat

HOOFDTHEMA’SACHTERGROND GAME

Potential gaat over het zicht hebben op de 
ontwikkelpotentie van jou als individu. Aandacht van 
blijven leren en ontwikkelen helpt om gemotiveerd 
en betrokken te blijven in het werk. Het gaat om het 
streven jouw volle potentieel te behalen. Maar ook 
alles uit de beschikbare digitale tools te halen (zoals 
Office 365). Teamleren staat hierbij centraal. 
Wanneer hebben jij en je team voor het laatst 
gereflecteerd op de samenwerking? En wanneer heb 
je iets nieuws geleerd?

Potential

Play gaat over de tijd en (mentale) ruimte die jij en 
je team nemen om te  experimenteren, verbeteren 
en plezier te maken. Denk hierbij voorbeeld aan: 
Zijn de overleggen effectief en geven deze energie 
of kost het vooral energie? Is er ruimte om te 
wandelen of sporten tijdens een werkdag wanneer 
jou dat helpt? Daarnaast gaat het over het geven 
en krijgen van waardering en het hebben van 
aandacht voor elkaars werk.

Play

De afgelopen maanden heeft iedereen ervaren wat de 
impact is van thuiswerken. Dat technologie een grotere rol 
speelt in de samenwerking is duidelijk geworden. Terwijl 
we techniek zien als een manier om op afstand werken te 
faciliteren zijn we ook op zoek naar manieren waarop we 
samenwerken op kantoor of iedere andere plek zo goed 
mogelijk kunnen inrichten. 

In de eerste fase van COVID-19 lag de focus op overleven 
en de shift naar ‘het kan digitaal’. De tweede golf maakt 
dat er meer aandacht is voor het lange termijn 
perspectief: iedere medewerker een gezonde en 
motiverende (thuis)werkplek te bieden en samenwerking 
zo inrichten dat past of je nu digitaal of op locatie met 
elkaar samenwerkt. 

De game ‘Working from Everywhere Together’ behandelt 
deze thematiek: aandacht voor vitaliteit, wat motiveert in 
het werk en je ontvangt als team praktische tips hoe en 
waarover je  afspraken kunt maken voor een goede 
digitale of hybride samenwerking.

Purpose

Thuiswerken: 
meer aandacht voor lange termijn 
perspectief

Maak kennis met het 
platform en meet hoe 
effectief jullie nu (digitaal) 
samenwerken. Oftewel: 
jullie zijn klaar voor de 
game! 

Laat je inspireren op het 
thema digitaal 
samenwerken en ga samen 
met je team met nieuwe 
werkvormen aan de slag.

Hoewel een game pas echt leuk wordt wanneer je hem 
speelt, is hier een korte omschrijving weergegeven van 
de inhoud van de verschillende opdrachten in de game.

Bepaal welk kantoortype jij 
bent en ontdek samen met 
je team het verschil tussen 
synchrone en asynchrone 
samenwerking.

Ontvang tips en tricks over 
hoe je effectief een (digitale, 
hybride of offline) meeting 
organiseert, terwijl je de 
energie hoog houdt. En 
bepaal met je team per 
meeting wat het 
voorkeursscenario is: 
digitaal, hyrbide of op 
kantoor. 

Leer hoe je gedurende de 
werkweek vitaal en 
productief blijft, ongeacht 
waar je werkt.

Pas je opgedane kennis toe 
en reflecteer samen met je 
team op wat je hebt geleerd 
en verbeterd. En scoor de 
laatste punten in de game!
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Deze game is voor iedereen die…

Vragen? mail naar gaming@thecue.nl

Deze game is gebaseerd op diverse onderzoeken naar de 
samenwerking. De volgende drie elementen komen terug in 
onze game:

8+ 30
Spelers beoordelen the Cue games 
gemiddeld met een 8 of hoger

Spelers besparen door het spelen van onze games 
gemiddeld 30 minuten per speler per week.

TIJDSBESPARING

BONUS

WAARDERING

Smart Collaborators:

Working from 
Everywhere Together
Verbeteren van teamsamenwerking, vitaliteit, 
motivatie en betrokkenheid of je nu digitaal, 
hybride of vanuit kantoor werkt.

5 weken
LOOPTIJD

Gemiddeld 30 
minuten per week

DUUR

Teamcompetitie 
binnen de organisatie

SPEELWIJZE

Verbeteren en 
leren als team

DOEL

Apps die aan bod komen in deze game zijn:

Purpose gaat over het ervaren dat je werk ertoe 
doet. Zeker door het vele digitaal samenwerken 
wordt minder duidelijk, waar het werk van jou en je 
team aan bijdraagt. Het is daarom extra belangrijk 
dat je inzicht hebt in die doelen, maar ook aandacht 
kan besteden aan het krijgen of geven van 
waardering richting collega’s of klanten.

• Keep Learning Library met alle bronnen uit de game.
• Nieuwe werkvormen, check-ins en energizers voor het hele team.
• Na het spelen van deze game: alle werkafspraken per team 

overzichtelijk in een Teams-wiki!


