
INSTRUCTIES

STAP 1 | Geef de teamleden enkele minuten de tijd om individueel of per 
twee zoveel mogelijk collectieve teamtaken te noteren (denk aan; brain-
stormen, taken verdelen, teammeeting, opleiding). Overloop deze kort in 
groep. 

STAP 2 | Kader kort de eerste drie activiteitenkoepels aan de hand van 
pagina twee van de oefening. Vraag hen de teamtaken toe te kennen 
aan één van de eerste drie activiteitenkoepels. (Voorbeelden vind je in de 
oefening terug).

STAP 3 | Geef de teamleden enkele minuten de tijd om individueel zoveel 
mogelijk individuele taken te noteren. Overloop deze kort in groep.

STAP 4 | Kader kort de laatste drie activiteitenkoepels aan de hand van 
pagina vier van de oefening. Vraag hen de individuele taken toe te 
kennen aan één van de laatste drie activiteitenkoepels.

STAP 5 | Vraag hen op welke activiteitenkoepels zij zich willen 
concentreren wanneer jullie samen zijn op kantoor. Idealiter gebeuren 
zoveel mogelijk van de taken in de eerste twee koepels fysiek samen. 

STAP 6 | Selecteer de belangrijkste taken uit de eerste twee koepels. Maak 
samen met je team afspraken over welke van deze taken (uit de eerste 
twee koepels) jullie wanneer doen.

VOORBEREIDING

Download het ‘Activity Based Framework’ en toon deze tijdens een online 
of offline teammeeting.

MATERIAAL

• Activity Based Framework

DOELSTELLINGEN

• Aandacht voor individuele en collectieve (team)taken
• Richtlijnen over wat we doen wanneer we op kantoor zijn
• Richtlijnen over wat we vanop afstand doen

UITLEG

In deze oefening wil ik samen met jullie bespreken welke taken we best op 
kantoor doen wanneer we samen zijn en welke best op afstand kunnen. 
De beste manier om dit te doen, is door te kijken naar de aard van het 
werk. Daarom wil ik eerst samen met jullie een overzicht maken over welke 
taken we als team en individueel hebben om nadien te kijken of we die 
best op kantoor doen of vanop afstand.

02. ACTIVITY BASED WORKING 

WWW.HOWSWORK.BEin

FORMAT

FYSIEK: Je kan de zes kolommen ook op een groot whiteboard tekenen en 
de deelnemers hun input op post-it’s laten schrijven.

ONLINE: De oefening is een interactieve PDF waarin je tijdens een digitale 
teammeeting kan noteren.


