
De 
10-dagen-
teamopdracht.



• Doe de opdrachten zoveel mogelijk 

tegelijk en voor de camera, zodat jullie je 

aan elkaar kunnen optrekken. 

• Zorg voor positiviteit! Complimenteer 

elkaar en vier successen. 

• Houden jullie het 10 dagen vol? Bekijk 

dan of jullie deze succesreeks kunnen 

voortzetten door zelf nieuwe opdrachten 

te bedenken. The sky is the limit! 

Zo doe je dat. 

• Zorg voor een kanaal om met elkaar te 

communiceren: een groepswhatsapp of 

een groepschat, of een videogesprek in 

Teams bijvoorbeeld.

• Wijs een captain aan die de rest dagelijks 

aanspoort om de dagopdracht aan te 

gaan.

• Verder is het echt een team effort: 

motiveer elkaar, toon interesse in elkaars 

bevindingen en deel resultaten (maak en 

deel ook filmpjes of foto’s). 

De 10-dagen-teamopdracht.
Mis je je teamgenoten? Heel begrijpelijk. Nu jullie niet schouder aan schouder maar vanuit huis 
werken, is het contact even wat minder. Net als het gevoel van saamhorigheid, waarschijnlijk. 
Maar jullie zijn en blijven een team! Doe daarom samen deze 10 dagen durende teamopdracht 
om het groepsgevoel te behouden en misschien zelfs te versterken. Succes! 

Dag
1.

2.

3.

Opdracht
Neem een doel in gedachten dat je ooit nog 
wilt bereiken. Bedenk wat je nu kunt doen om 
een eerste (kleine) stap in de goede richting te 
zetten en ga daar meteen mee aan de slag!

Vandaag ga je 1 minuut planken (op z’n Engels: 
‘plenken’). Dat is lang, maar niet onmogelijk. 
Prent je in dat het je gaat lukken, en de kans is 
groot dat je het ook echt volhoudt!  

Waar geniet je van? Een verse cappuccino? Tijd 
met de kinderen? Bijkletsen met een vriend of 
vriendin? Maak hier vandaag extra tijd voor vrij 
en geniet bewust van het moment. 

Meer weten? 
In de training Doelgericht werken 
leer je hoe je van een droom een doel 
maakt, met een plan en een deadline. 
En je leert hoe je meteen de eerste 
stap zet.  

Het magazine in de training Mentale 
kracht gaat over het trainen van je 
gedachten. Als je denkt dat je iets kan, 
vergroot dat de kans dat het lukt. 

Je hebt voor een groot deel zelf de 
regie over je geluk. Bekijk de training 
Doen waar je blij van wordt (met name 
het magazine in les 3) en leer bewuste 
keuzes te maken. 

https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/15695/doelgericht-werken.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/16369/mentale-kracht.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/16369/mentale-kracht.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/8276/doen-waar-je-blij-van-wordt.html


Dag
4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Opdracht
Orden je gedachten. Schrijf 2 minuten lang alles 
op wat door je hoofd spookt: dingen waarover 
je piekert, die je niet moet vergeten of nog 
moet doen. Zet ze op papier. Wat doet dit met 
je? Geeft het je rust? 

Een van de beste energieboosters? Je 
omgeving, de mensen om je heen. Daarom 
vandaag een simpele opdracht: bel een vriend. 

Maak een wandeling van 30 minuten. Inderdaad, 
ook vandaag een eenvoudige opdracht. Maar o 
zo belangrijk!  

Schrijf iets op wat je graag wilt veranderen, 
maar wat maar niet lukt. Verwoord vervolgens 
wat het je zou opleveren als het wél zou lukken. 
Blijf optimistisch, gebruik geen woorden als 
‘niet’ of ‘geen’. 

Stel jezelf vandaag een doel. Wat heb je daar 
allemaal voor nodig? Bekijk aan het einde van 
de dag of je je doel hebt bereikt.

Bied iemand in je omgeving een helpende 
hand. Dat kan op allerlei manieren: doe een 
boodschap voor de buurvrouw of houd de deur 
open voor een onbekende in de winkel (wel op 
anderhalve meter afstand, natuurlijk). 

Door je hersenen regelmatig te prikkelen, blijf 
je scherp. Bedenk vier woorden die twee of 
meer betekenissen hebben. Voorbeelden: ‘bank’ 
(zitmeubel + financiële instelling), ‘wagen’ (auto 
+ proberen) en ‘schop’ (graafgerei + een trap 
met je voet). 

Meer weten? 
In de GO-opdracht van les 3 van 
de training Grip op je leven, rust 
in je hoofd leer je hoe je met een 
mindsweep je hoofd helemaal leeg 
maakt.
 

In les 4 van de training Optimisme voor 
beginners leer je hoe je positiviteit 
deelt met de mensen om je heen. 

Bekijk de Fast Forward in les 4 van de 
training Vitaliteit en leer in 1 minuut 
waarom je écht moet bewegen.  

In de Moments van de training 
Beïnvloeden (les 1) legt Dan Parker 
uit waarom hoop een veel sterkere 
motivator is dan angst. 

In de training Timemanagement (les 
3: Smartinfo) leer je hoe je je doel 
voor ogen houdt en afleidingen en 
tijdverslinders elimineert. 

Bekijk de training Lekker in je vel (het 
magazine in les 4 in het bijzonder) en 
leer hoe anderen helpen bijdraagt aan 
je geluk en je relaties. 

Weten hoe je je hersenen traint? In 
de training Vergeet je brein niet (de 
Moments in les 1) leer je het van 
viervoudig geheugenkampioen Nelson 
Dellis.  

https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/16403/grip-op-je-leven-rust-in-je-hoofd.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/16403/grip-op-je-leven-rust-in-je-hoofd.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/8346/optimisme-voor-beginners.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/8346/optimisme-voor-beginners.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/16439/vitaliteit.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/7657/beinvloeden.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/16207/timemanagement.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/7759/lekker-in-je-vel.html
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/22684/vergeet-je-brein-niet.html



