
Wow! Je hebt de mini Playshop voor jezelf
aangevraagd. Superheld! De eerste stap ter

verbetering van de wereld is gezet. 
Karmapunten for life! Veel plezier ermee en

laat me vooral weten hoe je ze vond. 
                                    Vrolijke groet,  

Mini Playshop tips  

Lekker snel 

naar de 

website  



Mini Playshop tips voor bij je thuis

Bekijk jezelf in de spiegel als je alleen bent, nodig iemand
uit op Zoom of doe dit met je huisgenoten. Up close and

personal maakt het leuker, dus hup, neus aan neus. 
 

Hou je gezicht neutraal. Dat is je basis. Doe nu je
wenkbrauwen omhoog. Terug neutraal. En omlaag. 

Terug neutraal. En weer omhoog. 
Herhaal dit een paar keer. 

Nu met je mondhoeken. Eerst omhoog. Neutraal. Naar
beneden. Terug neutraal. Weer omhoog. En naar

beneden. 
 

Nu gaan we pas echt een feestje bouwen op je gezicht.
Wenkbrauwen omhoog, mondhoeken omlaag. 
Wenkbrauwen omlaag, mondhoeken omhoog! 

Vergeet geen selfie te maken. 
En die selfie naar me te mailen. 

Echt, vind ik leuk! 
Make my day! 

Laat de ‘Mike’ in je los!
Prijs dingen in je huis aan,

alsof je in een 
Tell Sell reclame zit. 

Overdreven enthousiast
 en vrolijk. 

“Jaaaaa mensen, en alleen
vandaag krijgt u, 
als u nu bestelt, 
de snorharen 
er gratis bij!!!”

Tell 

    Sell 

       Spel 

Wenkbrauw feestje 

Unleash your 

inner village song 
IJzersterk meezing nummer! 

Zet YMCA van
 the Village People op. 

Bedenk een andere afkorting. 
Zing hard mee. 

Ik zong een keer 
in een hongerige bui: 

“VSEC” 
’Veel Snoep En Chips’



Mini Playshop tips 

voor op je werk 

Echt, alleen het woord ‘Flipover
tip’ maakt deze tip al gek. 

Ben je in een ruimte waar een
flipover staat? 

Zet er random serieus lijkende
maar complete onzin
aantekeningen op. 

Ga weg en laat de gebruikers van
de ruimte na jou zich afvragen

wat dat toch voor een vergadering
was?

Flipover tip 

Spoorzoeken 

Ok, deze kost wat tijd, maar mensen
lezen je tekst dan wel twee keer.

Verstop een boodschap in de notulen, 
je interne mail of een ander document. 

Laat bijvoorbeeld iedere alinea beginnen
met een bepaalde letter, die samen een

gezellig woord vormen. 
Laat dit weten in een p.s.

Vriendelijke groet... 

Maak jij gebruik van een
digitale handtekening?

Onderteken je mails met
een zelfgekozen gekke titel. 

 
Vriendelijke groet, 

Freya Flach
Lansbreker voor eenhoorns

in de samenleving  



Mini Playshop tips 

voor saaie verplichtingen  

Iedereen kent ze. Verplichte bezoekjes aan... 
een verjaardag, een netwerkborrel, 

een presentatie van je partner, 
noem maar op. 

Kijk eens door de ruimte en kies 1 iemand uit als
jouw James Bond. Het mag ook een dame zijn, maar

het is in ieder geval jouw levensredder. 
Jouw bodyguard. En kies nu iemand uit als de

slechterik van het verhaal. Probeer nu altijd jouw
James Bond tussen jou en je slechterik te krijgen. 
Je hoeft dit niemand te vertellen, vooral niet als je

iemand tot slechterik hebt benoemd.
Het houdt je in beweging en zorgt voor 

extra plezier. 
O jeee, mijn James Bond gaat naar de wc! 

 
 

Oooohhhh James 

Superkracht   

De huishoudelijke
taken. Je ontkomt er niet

aan. Soms moet er
gewoon een prullenbak
geleegd worden of een

wc schoongemaakt. 
Bedenk hoe Superman

dit zou doen. Het
deuntje neuriën helpt! 

A...B...C... 
Geheid dat dit je bekend voor komt. 

Zit je ingedrukt tussen tante Jo en ome
Hans op de bank tijdens de verjaardag van
je neefje? Saaie praat om je heen, gênante

vragen..?
Geef antwoord, maar begin iedere zin met

een volgende letter uit het alfabet.
’Ach ja, ik lees de Libelle niet zo vaak’

’Begin er maar niet over, ik zit al aan mijn
zesde vriendje’

’Chocoladetaart graag, en suiker in de
thee ’



Breek drie Marsrepen in stukjes en laat ze samen met een
flinke scheut van de slagroom 

(ongeveer 50 ml voor de preciezeriken onder ons) en de
cacao au bain marie smelten. Af en toe roeren. Haal het van

het vuur en laat het afkoelen.
 

Klop in een kom de eiwitten (je hebt alleen de eiwitten
nodig, dus eerst de dooiers scheiden).

In een andere kom klop je de slagroom stijf. 
Schep dit rustig door elkaar. 

Het is belangrijk dat beiden goed opgeklopt zijn. 
Doe je dit niet, dan krijg je Marsvla. 
(Wat misschien ook heel lekker is) 

 
Als het chocolademengsel 

goed afgekoeld is,

Dit heb je nodig! 

Zoals beloofd, het recept van de 

allerlekkerste chocolademousse ooit! 

schep je het
eiwit/slagroommengsel door de

chocolade. 
Als je het omscheppen doet als
de chocolade nog heet is, gaat

het eiwit stollen en krijg je 
een chocolade-omelet. 

(Again, wat misschien ook heel
lekker is) 

Schenk de mousse nu in
schaaltjes en laat het 2

uur opstijven in de
koelkast. 

Versier ze met stukjes
Marsreep van die ene die

je nog over had. Toch? 



Ik ben benieuwd wat je van deze mini
playshop tips vond. Laat het me weten,

vind ik echt leuk!
 

En wil je meer weten, over hoe je nu nog
meer speelsheid in je leven, je werk, of je

team kunt krijgen, en daarmee de relaties,
productiviteit, probleemoplossend

vermogen en het werkgeluk bevordert?
Neem dan contact met me op. 

Praten we er samen over. 
Met thee en chocola erbij.  

Bedankt!  

Lekker snel naar de

website, waar het

begint met een klik. 

P.S
Als je iedere eerste letter 

van de tips (en alleen de tips) van
boven naar beneden achter elkaar

zet, krijg je een gezellig woord.


