



Online teambuilding
Tijdens de les richten we ons op het soepel maken van het lichaam, spieren aansterken 
en langer maken, buik en rugspier sterker maken, schouders en nek in beweging 
brengen om eventuele klachten te verminderen. 

Kies een datum en tijd met je team of een aantal collega’s. Iedereen volgt thuis de 
online les. Tijdens de les wordt er bij iedere houding een vraag gesteld over jezelf, je 
team, over de samenwerking of bezigheden waar jullie interesse naar toe gaan. Na de 
les kunnen jullie de antwoorden persoonlijk uitschrijven om deze in de toekomst met 
elkaar te kunnen uitwerken (zie document online teambuilding vragen op 
www.yogapodcast.nl). Verdeel de opdrachten onder elkaar, verzin een leuke manier om 
de opdrachten met elkaar uit te werken, zodat jullie er de komende tijd nog plezier aan 
mogen beleven. Deel jullie antwoorden per mail, op de A3 poster (zie document online 
teambuilding - A3 uitwerken van de opdrachten op www.yogapodcast.nl) of op een 
andere manier die bij jullie groep past.

Fijne les en een goed en gezond team!

namasté, 

Sabrina Koster
Yoga Sitara & yogapodcast.nl

Collega’s die meedoen:

http://www.yogapodcast.nl
http://www.yogapodcast.nl
http://yogapodcast.nl





Vraag 1: 
Wat verbindt jullie als groep? 
Wat hebben jullie in de basis met elkaar gemeen 
Wat vinden jullie in de basis belangrijk? 
Jullie unieke verbintenis!

Vraag 2:  
Wat vind jij heel erg leuk, wat is jullie hoogte punt wat 
jullie hebben meegemaakt. Met het hele team of met een 
van je collega’s?

Vraag 3: Muziek 
Welke nummers zou jij graag op de ‘collega playlist’ 
willen hebben?

Hakken - Tenen  - 
zoek je hoogte punt 

Piano spelen met de 
tenen 

Tenen krullen - voet 
basis sterker maken 






Tadasana -  De 
berghouding - sta in 
je kracht

Vraag 4:  
Heb jij een favoriet plek in de natuur? Een favoriet bos?  
Ken jij een leuk wandelgebied of wandel route? 

Utkatasana - zit van 
de yogi 

Vraag 5: 
Zit jij ergens mee? 
Wil jij nog iets verbeteren of wil jij iets delen en 
bespreekbaar maken? 

Boomhouding - groei 
en balans 

Vraag 6: 
Kan jij een goed voornemen noemen voor jullie groep? 






Tafelhouding- rug bol 
en hol maken 

Vraag 7: 
Wat heb jij het liefst op tafel, wat is jouw favoriete 
gerecht.  
Iedereen zoekt een recept op van zijn favoriete gerecht.

Omlaagkijkende hond 
- thuis komen

Vraag 8: 
Het jij een huis dier of welk huisdier zou jij willen 
hebben? Wat doe jij het liefst na een werkdag als je thuis 
komt?  

Vraag 9:  
Wat is jouw favoriete stad, plek of vakantie land? 
Zoek later een plaatje uit wat dit land op je favoriete plek 
vertegenwoordigd.Duifhouding - loslaten

 






Sprinkhaan - bewegen 
om energie op te 
wekken 

Vraag10:  Wat geeft jouw energie binnen de groep? Wat 
vindt je leuk, waar wordt je blij van waar ligt jouw 
passie? Zoek later een plaatje uit wat dit gevoel 
vertegenwoordigd. 

Plank - wilskracht en 
doorzettingsvermogen 

Vraag11: Wat is jouw kracht binnen deze groep, wat is 
jouw kwaliteit? 

Zijwaartse buikspier - 
discipline en initiatief  

Vraag12: Hoe ziet volgens jou een teamuitje eruit?wat 
vindt jij leuk om te doen met je team?






Smeltend hart - 
compassie - vertrouwen 

Vraag 13: Vertrouwen binnen de groep kan kan 
groeien met goede intenties. Welke intentie kan jij 
bedenken het vertrouwen binnen de groep te 
bevorderen?   Normen en waarden, wat vindt jij 
belangrijk? 

Vraag 15:  
Welke vraag wil jij nog eens binnen de groep willen 
 stellen? 

Kameel - hart openen, 
zachtheid & openheid 



 

Konijn - naar binnen 
keren, innerlijke stem 
laten horen

Vraag 16: 
Wat wil jij nog graag willen zeggen, willen uitspreken? 
(je innerlijke stem laten horen) binnen de groep of 
naar een collega? 

Brughouding - schouders 
openen, nek verlengen 

Vraag 17: 
Welk schouderklopje zou jij graag aan je team willen 
geven of aan één persoon in je team?

Vraag 18: 
Wat is jouw hobby? Heb jij een aanrader? 
Welke manier vindt jij het leuk je creatief te uiten? 
Weet jij nog een leuk boek, een serie of een film die je 
kan aanraden? 

Oefeningen keel & 
halsspier - communicatie 

& creativiteit 



 
 

Oog oefeningen - inzicht, 
wijsheid, helderheid en 
visie


Vraag 19: 
Kan jij in jouw gedachten een beeld creëren van jouw 
groep? Je mag de verschillende personen in jouw 
groep zien. Wat maakt jou team/groep mooi?  
Waar zijn jullie goed in? Waar liggen jullie kwaliteiten? 

Eindhouding Intentie 

Savasana, contact maken met jezelf


