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Wat super leuk dat je

Fizzinity gaat spelen! 

Deze handleiding bevat alle

informatie over Fizzinity.

Klik daarom vooral 

alleen op het hoofdstuk

dat jij nodig hebt. 

Heel veel plezier! 

https://www.linkedin.com/in/daanbak/


1. Wat is Fizzinity?
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Wat is Fizzinity
LEER ELKAAR BETER EN ANDERS KENNEN

Omschrijving 

Impact 

> Samen plezier maken en nieuwe verhalen creëren

> Meer verbinding in het team

> Collega’s beter leren kennen

Praktische informatie

Fizzinity werkt het beste tussen de 6 - 10 

deelnemers

1 uur 

Toegang tot internet en mobiel 

4

Door middel van opdrachten leer je jouw collega’s beter kennen, 

verbeter je de samenwerking en heb je bovenal veel plezier. 

Waarom is Fizzinity uniek 

1. Fizzinity werkt omdat het geen virtuele vertaling van een bestaand spel

is, maar speciaal gebouwd is voor een digitale wereld.

2. Fizzinity ontstaat samen met je collega’s. Hierdoor zijn geen twee

spellen hetzelfde en is de ervaring voor iedereen persoonlijk en uniek.

3. Iedere speler kiest om de beurt hoe het spel verder gaat. Zo blijft het

leuk.

4. Fizzinity speel je met én tegen elkaar. Je werkt samen maar gaat ook

de competitie met elkaar aan. Het is eigenlijk net echt.

Aanpak

Je speelt Fizzinity op je mobiele telefoon tijdens 

een virtuele meeting

Fizzinity wordt ondersteund in de volgende 

mobiele browser 

• Chrome,

• Edge

• Safari



2. Hoe plan ik Fizzinity?
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FIZZINITY STAPPENPLAN

Sta je op het punt om Fizzinity te spelen? 

Volg dan onderstaande stappen om dat binnen no-time voor elkaar te krijgen. 

• Introduceer Fizzinity tijdens de start van de meeting.

De speluitleg (vanaf p.10) helpen daarbij.

• Deel de QR code / link uit de bevestigingsemail in de chat van de meeting.

De inlogpagina’s (vanaf p.13) helpen daarbij.

Stap 2

Speel 

Fizzinity!

De ideale groepsgrootte voor Fizzinity is 6 tot 10 deelnemers per team en

in een uur tijd gaat het dak eraf.

Team groter dan 10 deelnemers? Maak dan een groepsindeling! Bekijk het voorbeeld

over Fizzinity spelen met meerdere groepen op de volgende pagina.

Stap 1

Plan 

digitale 

meeting

Stap 3

🥳😂 Veel plezier!

TIP: OP PAGINA 

20 &21 STAAN 

EMAIL TEMPLATES 

DIE JE EENVOUDIG 

KUNT KOPIËREN.



Een team van 80 mensen gaat ‘s middags Fizzinity spelen (15:00 - 16:30 uur).

Hoe pak ik dit aan?

De ideale groepsgrootte voor Fizzinity is 6 tot 10 deelnemers per team. 

Daarom raden we aan om in 10 aparte groepen te spelen. 

Elke deelnemer ontvangt twee digitale uitnodigingen*:

• Plenaire uitnodiging (15:00 - 16:30 uur)

80 personen

• Aparte uitnodiging om Fizzinity te spelen (15:15 - 16:15 uur)

6-10 personen

Invulling programma

o 15:00 - 15:15: Plenaire meeting met alle deelnemers waarin iedereen wordt verwelkomd en het 

Fizzinity spel wordt geïntroduceerd.

o 15:15 - 16:15: Iedereen switch naar de aparte groep en speelt Fizzinity.

o 16:15 - 16:30 PM : Iedereen keert terug naar de plenaire meeting om samen af te sluiten. Leuke

verhalen en anecdotes worden gedeeld. 

*In dit voorbeeld wordt MS Teams genoemd, dat kan elk digitaal communicatieplatform zijn.

FIZZINITY VOORBEELD

Vragen hierover? 

Ik help je graag! 

+316 29 54 06 05 

dbak@incontext.nl

https://www.linkedin.com/in/daanbak/


3. Fizzinity speluitleg
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DE SPELLEN 

9

In Fizzinity zitten 11 verschillende spellen. Gebruik je algemene kennis, mensenkennis, creativiteit & uitbeeld skills. 

Voor de start van elk spel krijgt iedereen een korte speluitleg te zien, daarin wordt precies omschreven wat er van je 

verwacht wordt.

Gebruik je algemene kennis 
voor deze vragen.

Geef zoveel mogelijk 
complimenten aan een andere 
speler.

Raad wat er wordt uitgebeeld.

Kies het dilemma dat het 
grootste deel van het team heeft 
gekozen.

Raad wie het is door ja/nee 
vragen te stellen.

Beantwoord de vraag correct 
over je medespeler.

Brainstorm zoveel mogelijk 
antwoorden samen met je 
team.

Verbind de juiste persoon of 
organisatie met de quote.

Los samen met je team de 
puzzel op.

Rank de groep in de voor jou 
meest logische volgorde.

Kies de waarheid uit drie 
antwoorden over je 
medespeler.

FIZZINITY SPELUITLEG



FIZZINITY SPELUITLEG

ROLLEN IN HET SPEL

PUNTEN

In Fizzinity verdien je voor ieder spel 

punten. Met ieder goed antwoord scoor 

je punten, zowel individueel als voor het

team. 

TIJD

0:10

Tijdens elk spel tikt er in Fizzinity een timer 
mee. De timer zie je rechts bovenin je scherm. 

Winnaars opgelet!                                                     
Hoe sneller je een vraag goed beantwoordt, 

des te meer punten verdien je.

In Fizzinity keer je altijd terug op 
het Leaderboard. Op het 

leaderboard zie je alle spelers in 
het spel en hun individuele 

scores.De speler bovenaan heeft 
de meeste punten, de speler 

onderaan de minste.

Jullie teamscore is zichtbaar in 
groen bovenaan het scherm. 

LEADERBOARD

In Fizzinity zijn er drie verschillende rollen.

Admin De eerste die inlogt is de admin. Meer informatie 
over de admin rol vind je op pagina 10. 

Actieve speler Als actieve speler kies je het volgende spel uit. Jullie 
zijn om de beurt de actieve speler. 

Jury In spellen ‘Uitbeelden’ en ‘Wie ben ik’ is er een jury 
die kijkt of de regels worden nageleefd. De jury 
wordt automatisch gekozen onder de deelnemers.



Om een spel te kiezen 

klikt de actieve speler 

op de knop ‘Volgend 

Spel’. De actieve 

speler is zichbaar in 

blauw. 

De actieve speler kiest 

een spel uit. 

Voor de start van het 

spel krijgt iedereen een 

korte speluitleg te zien. 

Als jullie klaar zijn om te 

starten klikt de actieve 

speler op ‘Start spel’.  

Je speelt het spel door de 

vraag te beantwoorden of 

de opdracht te voltooien

Als alle spelers 

hebben geantwoord of 

de tijd voorbij is, zie je 

of jullie antwoord 

goed was en hoeveel 

punten je hebt 

verdient.

FIZZINITY SPELUITLEG

LEADERBOARD SPEL SELECTOR SPEL UITLEG SPEL PUNTEN SCHERM

Om door te gaan naar 

het volgende spel, 

klikt de actieve speler 

op ‘Ga door’



4. Inloggen
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INLOGGEN MET QR-CODE

> Pak je telefoon erbij

> Scan de QR-code 

1. Vul je naam in

2. Vul de vragenlijst in (12 vragen)

3. Als iedereen klaar is met invullen, start het spel!

Help! Ik heb per ongeluk het spel weggeklikt, wat nu? 

1. Klik op de link om de pagina te verversen.

2. Klik op existing participants (links onderin).

3. Klik op je naam om terug te keren in het spel. 2. 3.



Hoogte tekstvlak bij 2 titelregels

Hoogte tekstvlak bij 3 titelregels
> Pak je telefoon erbij

> Ga naar https://fizzinitygame.com

1. Vul jouw teamcode in en klik op join team

2. Vul je naam in en klik op log in

3. Vul de vragenlijst in (12 vragen)

4. Als iedereen klaar is met invullen, start het spel!

Help! Ik heb per ongeluk het spel weggeklikt, wat nu? 

1. Klik op de link om de pagina te verversen.

2. Klik op existing participants (links onderin).

3. Klik op je naam om terug te keren in het spel.

INLOGGEN ZONDER QR-CODE

2.



5. Admin rol & tips
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Hoogte tekstvlak bij 2 titelregels

Hoogte tekstvlak bij 3 titelregels
Degene die als eerst inlogt is de Admin. Zorg dat je als facilitator al bent ingelogd voordat

de sessie start zodat jij Admin bent.    

De Admin:

1. Vult de Bedrijfsnaam en de Teamnaam in

2. Kan een speler skippen of verwijderen

3. Kan het spel pauzeren en vervolgens stop zetten

4. Is de timekeeper*

*Als Admin ben je timekeeper.

Wanneer de tijd voorbij is stop je het spel via de pauzeknop

rechtsonder op het Leaderboard.

De pauzeknop is alleen zichtbaar voor de Admin.

Als je op de knop drukt wordt het spel eerst gepauzeerd,

door nog een keer op de knop te drukken stopt het spel.

FIZZINITY ADMIN ROL
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Hoogte tekstvlak bij 2 titelregels

Hoogte tekstvlak bij 3 titelregels
1. Ik moet opnieuw inloggen, wat nu?

> Scan de QR code/ open de link opnieuw

> Klik op ‘existing participants’

> Klik op je naam

2. Mijn verbinding werkt niet goed, hoe kan ik dit oplossen?

Zet de Wifi op je telefoon uit en speel verder met 4G.

3. Met 4G werkt het nog steeds niet optimaal, wat kan ik doen?

Knip/ kopieer de fizzinity link en open de link in Google Chrome

FIZZINITY TIPS - VERBINDING

2. 3.



Hoogte tekstvlak bij 2 titelregels

Hoogte tekstvlak bij 3 titelregels
1. Brainstorm & Complimentenstorm

Gebruik de enter button op je toetsenbord

2. Sta even stil bij de ‘Ken de ander’, ‘Dilemma’ vragen

Ken de ander: Wat vind je zo leuk aan ..? Vertel eens wat meer over..

Ken elkaar: Ik had niet verwacht dat we allemaal voor … kozen

FIZZINITY TIPS - SPEL
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6. Email templates
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FIZZINITY EMAIL TEMPLATE

PLENAIRE MEETING

Indien je met één groep speelt gebruik dan het template op de volgende pagina.

Onderstaande tekst kun je goed gebruiken om aan de body van de plenaire meeting toe te voegen.

Subject     Fizzinity 

Lieve collega’s

We gaan Fizzinity met elkaar spelen en ik kijk enorm uit naar de sessie!

Wat moet je weten?

> Fizzinity (www.fizzinity.nl) is een virtuele team game.

> Je hoeft voor de sessie niets voor te bereiden.

> Fizzinity werkt het best op je mobiele telefoon en is ondersteund in de volgende browsers: Chrome, Edge, Safari.

> Tijdens de sessie wordt een QR-code gedeeld zodat je kunt inloggen.

We gaan om [tijd] in deze meeting beginnen met een introductie van het spel. Daarna gaan het spel spelen in 

groepen. Hiervoor ontvangen jullie een aparte uitnodiging. 

Aan het eind komen we om [tijd] weer bij elkaar in deze meeting om een aantal leuke anekdotes uit het spel te delen 

en te bekijken welke groep heeft gewonnen. 

Tot dan,  [Naam]



FIZZINITY EMAIL TEMPLATE

Onderstaande tekst kun je goed gebruiken om aan de body van de Fizzinity meeting toe te voegen.

Subject     Fizzinity 

Lieve collega’s

We gaan Fizzinity met elkaar spelen en ik kijk enorm uit naar de sessie!

Wat moet je weten?

> Fizzinity (www.fizzinity.nl) is een virtuele team game.

> Je hoeft voor de sessie niets voor te bereiden.

> Fizzinity werkt het best op je mobiele telefoon en is ondersteund in de volgende browsers: Chrome, Edge, Safari.

> Tijdens de sessie wordt een QR-code gedeeld zodat je kunt inloggen.

Ik heb er zin in!

Tot dan, [naam]
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Heb je een 
hotline nodig?
Je kan me op ieder moment tijdens de 

sessie bellen op +316 29 54 06 05 of 

mailen op dbak@incontext.nl
Daan Bak

https://www.linkedin.com/in/daanbak/



