
 

 

Escaperoom Challenge de Samenwerking 

Wil jij met jouw groep de samenwerking op een leuke manier eens challengen? Maak dan je eigen 

escaperoom. We hebben een verhaallijn en wat mogelijkheden om opdrachten te maken voor jullie 

gemaakt. 

Spelers: 

Je kunt het als compleet team spelen of de groep indelen in verschillende teams om de strijd wat 

groter te maken. 

Verhaallijn: 

Op kantoor bewaren jullie alle kantoorartikelen, koffie en thee, wc-papier, etc. in een grote 

voorraadkamer. Sinds deze ochtend is het slot van de voorraadkamer gehackt! En helaas is één 

collega opgesloten in deze ruimte. Jullie zijn als eerste op kantoor en de hacker heeft via de 

televisieschermen bij de receptie een boodschap voor jullie achtergelaten: 

“Beste medewerkers van organisatie…………………… Het is tijd dat jullie als organisatie eens laten zien 

dat jullie kunnen samenwerken. Ik heb het slot van de voorraadkamer gehackt. Jullie kunnen 

vandaag pas weer aan het werk zodra jullie binnen 60 minuten alle challenges goed hebben 

uitgevoerd. Jullie kunnen alleen winnen als jullie duidelijk laten zien dat je kunt samenwerken. Zijn 

jullie er klaar voor? Zet de timer aan op 60 minuten” 

Voorbeeld challenges: 

Opdracht 1: 

Bedenk een leuke kreet die jullie vaak gebruiken en spiegel deze. Laat de teams deze boodschap 
ontcijferen zonder dat je hierbij vertelt dat het in spiegelbeeld staat. Als ze het goede antwoord 
hebben gevonden dan mogen ze starten met de volgende opdracht. 

Opdracht 2 

Hang een kruiswoordraadsel of woordenzoeker op in de ruimte. Als ze de puzzel compleet hebben 
mogen ze door. Je kunt heel leuk een eigen woordenzoeker maken van bijvoorbeeld alle namen van 
het team of de taken die jullie uitvoeren om het net wat leuker te maken. 

Opdracht 3: 

De rekensom. Via Pinterest kun je veel leuke voorbeelden verzamelen. Vervang de plaatjes eventueel 
voor foto’s van je eigen collega’s.  

 

 

 

 



 

 

Opdracht 4: 

Memory set. Laat de collega’s van tevoren allerlei vragen beantwoorden zoals bijvoorbeeld; wat voor 
sport beoefen je? Hoe drink jij het liefst jouw koffie? Etc. Maak hier memory kaarten van en laat het 
team de juiste combinaties maken.  

Opdracht 5: 

Zet lego in! Als je met verschillende teams werkt dan geef je één deel van het team de legoblokjes en 
het andere deel de instructie. Laat ze met de ruggen naar elkaar toe het bouwwerk bouwen. 

Opdracht 6:  

Maak via rebusonline van een leuke team quote een rebus en laat de teams deze rebus oplossen. 

Tijd: 

Maak de opdrachten niet te groot en zorg dat ze net binnen de 60 minuten uit te voeren zijn. Als je 6 

opdrachten inzet dan heeft het team dus gemiddeld 10 minuten per opdracht. Bij memory betekent 

dit waarschijnlijk dat je meer dan 10 setjes nodig hebt. Laat de verhaallijn iedere keer terugkomen bij 

iedere opdracht. 

Have fun! 


