
www.Facilitation-Academy.nl  Hart voor je Team pag. 1 

Hart voor je team Duur: 15 min. 
Grootte: < 12 

 
Doel 
Stimuleren van samenwerking en plezier maken. 
Een leuke werkvorm om een bijeenkomst rond Valentijnsdag te beginnen. 
 
Bruikbaar bij 
Tijdens de Project Start-Up om te beginnen met een positieve insteek. 
 
Aanpak 
1. Schaf een zak snoephartjes aan. Haal de hartjes uit de zak waarvan de 

tekst niet leesbaar is of waarvan je vindt dat de tekst niet passend is. 
2. Verdeel de groep in subgroepen van de 2 of 3 personen. 
3. Elke subgroep trekt blind 10 hartjes uit de zak. Hartjes met een tekst die al 

door de subgroep getrokken is, mogen geruild worden. 
4. Elke subgroep krijgt nu drie minuten de tijd om een liefdesbrief aan de hele 

groep te schrijven. Deze brief moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
a. De brief moet beginnen met: ‘Best (naam van het team)’. 
b. De brief moet eindigen met ‘Met vriendelijke groet’ (ondertekend met 

de deelnemers uit het subgroepje). 
c. In de brief moeten zo veel mogelijk woorden uit de hartjes gebruikt 

worden. 
d. Er mogen meerdere woorden van de hartjes in één zin voorkomen. 
e. De woorden mogen op elke plaats in de zin staan. 

5. Na drie minuten worden alle liefdesbrieven voorgelezen. 
6. De groep die de meeste hartjes weet te gebruiken is winnaar en krijgt een 

prijsje. 
7. Tijdens de rest van de meeting kunnen de hartjes opgegeten worden. 
 
Nodig 
Snoephartjes 
Papier en pennen 
Eventueel een prijsje voor de winnende groep. 
 
Variaties 
Laat de teamleden vooraf zelf hartjes met een eigen tekst maken van karton. 
 
Tips 
Er zijn bedrijven waar je snoephartjes met persoonlijke teksten kunt laten 
bedrukken. Op die manier kun je de liefdesbrieven perfect laten aansluiten op 
het doel van de meeting. 
 
Bron 
Basis werkvorm: Leigh Ann Rodgers, CPF. 
Tip en Variatie: Henri Haarmans 
 

 


