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Inleiding



WELZIJN OP DE WERKVLOER

“Always build communities. 
Build communities inside and outside of work. 
A place is much stronger when people are 
connected.”

- Eric Shmidt
CEO Google Inc 2001 - 2011



BIJDRAGEN AAN 
HOGER WELZIJN & ENGAGEMENT

Huidige situatie Ideale situatie

Trend van thuiswerken + Corona crisis heeft er 
voor gezorgd dat werknemers minder met 

elkaar (fysiek) in contact komen.

Met Aktivate willen we bijdragen aan een
hoger welzijn. Door de interactie en informele

communicatie tussen werknemers en
management te stimuleren verhogen we de 

betrokkenheid op en naast de werkvloer.



William Boeva heeft een

prangende vraag voor jullie!



Spelconcept



INSTRUMENTEN

Uitdagende challenges in 
real life die het 

groepsgevoel bevorderen, 
maar bovenal leuk zijn.

Een applicatie om elkaars
prestaties te bekijken en

te beoordelen

Een ervaring waar over 
gesproken zal worden.

Aktivate is een digitaal ondersteunde
teambuildingervaring die gedurende 4-5 weken leeft

binnen en buiten een bedrijf en dit met minimaal
werkverlet.



SPELVERLOOP



Challenges



CHALLENGES

• Gedurende 4 weken worden de deelnemers uitgedaagd
om in groep verschillende challenges tot een goed einde
te brengen. De applicatie wordt gebruikt als digitale
ondersteuning en communicatiemiddel.

• De uitdagende challenges werden ontwikkeld door een
team met ervaring in groepsdynamieken & behavioral
sciences.

ü Focus op samenwerking
ü Haalbaar voor iedereen
ü Gevarieerd qua skillset (sport, creativiteit, intelligentie, etc)
ü Niet afhankelijk van plaats / afwezigheden / data / etc.
ü Minimale invloed op dagelijkse werking v.h. bedrijf
ü Het winnende team ontvangt de Aktivate Award
ü Teams van 4 tot 5 personen



Praktisch



PRAKTISCH

Voorbereidingen interne organisatoren:
• Deelnemerslijst inladen op het webplatform

• Naam + Voornaam
• E-mailadres
• Bepalen van groepen (automatisch door het systeem

of bepaald door bedrijf zelf)

• Communicatiekanaal:
• Indien jullie beschikken over een centraal

communicatiekanaal zoals bv: Slack, Whatsapp, 
Facebook groep, etc. kan de teaser video via dit
kanaal verzonden worden. 

• Indien er geen centraal communicatiekanaal
voorhanden is kan er een individuele mailing 
uitgestuurd worden. 



PRICING

• De basisprijs is afhankelijk van het aantal
deelnemers.
Deze varieert tussen de €75 (15 deelnemers) 
en €50,50 (vanaf 505 deelnemers) per persoon
(excl. BTW).

• Op de basisprijs geven we een Early Bird korting van 
15%. Deze korting is van toepassing voor groepen
die zich inschrijven voor 31 januari 2021.

• Minimum 15 deelnemers - maximum 20 000 
deelnemers

LANCERING SPEL

• Het is aangewezen om nu te reserveren. Het spel
kan ingepland worden vanaf eind mei 2021.



Bedrijfsbezoek bij
Road21
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