
Ontdek de kracht en impact van feedback. Om als 
team met elkaar te groeien op weg naar (meer) 
succes.

https://teamupfeedbackchallenge.com/nl/


Iedereen succesvol

Feedback is essentieel om goed te presteren. In de praktijk blijkt echter dat het geven en ontvangen
van feedback als ingewikkeld of moeilijk ervaren wordt, gevoelig ligt en daarom niet gedeeld wordt. En
zo komt essentiële informatie niet op de juiste plek terecht.

De waarde van feedback
TeamUp laat teams ervaren dat feedback niet emotioneel beladen hoeft te zijn, maar juist functioneel
en behulpzaam is. Iedereen kan zo de waarde van feedback ervaren. Het geven en ontvangen van
feedback wordt daarmee normaal waardoor iedereen binnen het team én het team als geheel
krachtiger en succesvoller kan werken.

Samen sterk

TeamUp daagt deelnemers uit om intensief samen te werken. Om daarin succesvol te zijn is feedback
van anderen essentieel. Ieder teamlid beschikt over informatie waarmee zij anderen kunnen helpen.
Wordt informatie goed gedeeld, dan kan iedereen de hoogste resultaten leveren. TeamUp biedt de
basis om een vertaling naar de werkelijke situatie te maken en het gesprek met elkaar te voeren. Om
te leren van de ervaringen, samen succesvol te zijn en feedback daar als wezenlijk onderdeel van te
zien.

“Ik heb mijn collega’s in één uur beter leren kennen dan in de 
afgelopen twee jaar!”



Leren, ervaren én toepassen

TeamUp bestaat uit twee inspirerende delen die afwisselend door het team gespeeld worden. Je leert
elkaar beter kennen, ervaart wat het effect is van het (niet) delen van feedback en je brengt de
geleerde lessen direct in de praktijk. TeamUp zorgt ervoor dat feedback onderdeel wordt van het
dagelijks werk en van succesvolle teamresultaten.

Battleship

In deze uitdagende moderne versie van zeeslag speelt ieder teamlid tegen de Artificial Intelligence
(A.I.) van TeamUp. Zet je schepen op strategische plekken neer en probeer de schepen van de A.I. te
raken. Iedereen krijgt ondertussen hints om elkaar te helpen. Vind met elkaar de beste manier en help
anderen om succesvol te zijn. In iedere nieuwe ronde breng je de geleerde lessen direct in de praktijk
en ervaar je de kracht van een sterke(re) samenwerking.

Feedback Challenge
Tijdens de Feedback Challenge leer je elkaar beter kennen. Deelnemers delen persoonlijke
informatie, geven elkaar feedback en gaan in gesprek over de antwoorden. Een facilitator leidt de
gesprekken in goede banen, zorgt ervoor dat ook moeilijke onderwerpen op tafel komen en dat deze
binnen een veilige omgeving worden besproken.

De impact
TeamUp draagt bij aan een veilige leercultuur met waardevolle gesprekken en respect voor elkaar.
Het stimuleert jouw team om over de muren van de eigen functie te kijken, elkaar te helpen en samen
succesvol te zijn. Door TeamUp gaan teams feedback ervaren als een functioneel, leuk en normaal
onderdeel van werk dat bijdraagt aan het verbeteren van de prestaties. Dit maakt dat continue
feedback voor teams vanzelfsprekend wordt.

“Ik vond feedback vaak onnodig beladen of ingewikkeld, met TeamUp hebben
wij ervaren dat het heel waardevol en zelfs leuk is geworden!”



Ready to play
Customizable

1 - 4 uur 

3 – 6 (per groep)

Facilitator 

Online, hybride en 
face-to-face

Speel TeamUp face-to-face, hybride of online

TeamUp is voor ieder team direct inzetbaar. De game wordt altijd gefaciliteerd door een ervaren
facilitator die zorgt voor een veilige omgeving waarin waardevolle gesprekken kunnen plaatsvinden.
Teamleden kunnen op iedere gewenste locatie deelnemen: vanuit huis, hybride of gezamenlijk met
elkaar op het werk.

Vaker te spelen

De tijdsduur van een spel TeamUp kan variëren van één tot vier uur, afhankelijk van het doel en de
situatie binnen jouw team. Je kunt TeamUp ook meerdere keren verspreid over weken of maanden
met jouw team(s) spelen. Op deze manier houd je de focus op de kracht van samenwerking en
feedback. Ook kun je in meerdere samenstellingen ervaring opdoen en de vaardigheden binnen het
team verder verbeteren.

De antwoorden van het team vormen de basis

Aan het begin van het spel beantwoorden alle collega’s een aantal vragen over zichzelf. Deze worden
gebruikt tijdens de Feedback Challenge om van elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.

Breed inzetbaar

TeamUp is ontwikkeld op basis van universele vragen op het gebied van feedback, persoonlijk
leiderschap, kernkwaliteiten, uitdagingen en motieven. Door de antwoorden van de deelnemers
ontstaat altijd een unieke game. Spelen er specifieke issues of vraagstukken binnen jouw organisatie,
dan kan TeamUp vanzelfsprekend worden uitgebreid. In een persoonlijk gesprek bespreken wij graag
jouw wensen en bieden wij altijd een oplossing op maat.

Wil jij kennismaken met TeamUp en zelf ervaren wat de kracht en impact is? Maak dan gratis en
vrijblijvend een afspraak voor een demo!

Vraag direct jouw demo aan

https://incontext.nl/nl/ervaar-teamup/


Hoe werkt TeamUp: de dynamiek en flow in deze uitdagende en interactieve 
serious game
TeamUp is een unieke en persoonlijke beleving voor ieder team. Of je het nu face-to-face, hybride of 
geheel virtueel speelt. TeamUp verbindt, omdat je als team nieuwe ervaringen creëert, elkaar beter leert 
kennen en ervaart dat feedback niet emotioneel beladen hoeft te zijn maar juist functioneel en 
behulpzaam is. Daardoor wordt iedereen succesvoller!

Hallo,
Ik ben Julia en ik neem je graag mee op mijn 
TeamUp reis en hoe het voor jouw team 
werkt. Heb je daarna nog vragen? Je kunt het 
ons altijd laten weten! 

Let’s play!
We starten met Battleship.  
Zet jouw schepen op een veilige positie en wacht 
tot iedereen in het team dit gedaan heeft.

“Ik heb mijn schepen in 
positie gebracht. Laat de 
battle maar beginnen!”
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“Ik ga een poging doen om de 
schepen van de A.I. te raken. 

Ondertussen zie ik hints die mijn 
collega’s kunnen helpen. Ik vertel 

het ze graag!”
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Vul de vragenlijst in

02

Aan de start van het spel vullen alle 
teamleden een korte vragenlijst in. 
De antwoorden komen later in de 
Feedback Challenge terug. 
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Teams reflecteren op de samenwerking. Collega’s geven 
elkaar complimenten en gaan in gesprek over persoonlijke 
uitdagingen en issues die er (mogelijk) spelen.

Start de Feedback Challenge

Wie van het team heeft als 
kwaliteit ‘Enthousiasme’?

“Dit vind ik wel een beetje spannend, maar 
heb er ook zin in. Ik begin met een vraag in 

de categorie ‘Ken je collega’.”Wie van het team heeft als 
kwaliteit ‘Enthousiasme’?

“Hé, dat is grappig, ik dacht dat die 
eigenschap echt bij jou paste, Paul!”

“Dat vind ik ook altijd. Leuk 
dit zeg, ik heb al zin in de 
volgende vraag!”

”Wat leuk dat je dat zegt, dankjewel. Ik 
had zelf Marek gekozen, ik vind hem altijd 
zó aanstekelijk in zijn enthousiasme.” 
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“Wat hebben we veel waardevolle inzichten 
gekregen. Het is ook heel herkenbaar in 

onze dagelijkse samenwerking.”
“Ik heb het idee dat er iets anders speelt. Ik 

zou dat graag willen bespreken en zet 
daarom de ‘roze olifant’ in.”
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Over TeamUp

TeamUp is ontwikkeld door InContext Consultancy Group. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring op
het gebied van leiderschap, teamontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en cultuurverandering
gebruikt om deze bijzondere, impactvolle en inspirerende business game te ontwikkelen.

Wezenlijke veranderingen bij organisaties en in het gedrag van mensen komen samen bij InContext.
Ons motto is niet voor niets ‘The people side of business – The business side of people’.

Met deze unieke combinatie van kennis en competenties, van hard en zacht, plaatsen wij elke
interventie in de context van jouw organisatie en daarmee rechtstreeks in het hart van het
vraagstuk. Met verbinding, impact en resultaat.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden van TeamUp of onze andere business games, online tools
en bedrijfssimulaties of kunnen wij met je meedenken over de mogelijkheden? Wij helpen je graag!

Neem contact op

TeamUp |  Emmalaan 13 |  3743 DJ   Baarn  |  +  31  35 628 6848 
in fo@teamupfeedbackcha l lenge.com

https://www.incontext.nl/nl/
https://teamupfeedbackchallenge.com/nl/contact/
tel:+31356286848
mailto:info@teamupfeedbackchallenge.com



