
Aan de slag met de Challenges!
Kies een challenge uit en ga aan de slag. Je kunt elke challenge kiezen uit 

onderstaande vijf challenges. En een challenge zou een challenge niet zijn als 
er niet enige tijdsdruk bij komt kijken. Probeer de uitdaging dus echt binnen de 

aangegeven tijd af te ronden!

Binnen 1 week:
Wisselen van rol
• Wissel een dag van rollen met je teamleden;
• Laat bijvoorbeeld een ander de teammeeting voorzitten.

Binnen 2 weken:
Gebruiksaanwijzing schrijven
• Schrijf allemaal je eigen gebruiksaanwijzing/handleiding
• Bespreek deze in een teammeeting;
• Waar kunnen jouw teamleden rekening mee houden, wat zijn jouw sterke 

kanten, zwakke kanten, ontwikkelpunten en valkuilen?
• Reflecteer, geef elkaar tips en vul aan.
• Wedden dat jullie elkaar beter kennen, meer waarderen en meer verbin-

ding hebben na deze challenge?

Binnen 1 maand:
Werkoverleg met teamleden/leidinggevenden die een voorbeeld zijn
• Nodig teamleden of leidinggevenden uit die een voorbeeld zijn in het wer-

ken vanuit inclusie en diversiteit, uit in een werkoverleg;
• Bespreek hun successen en leringen;
• Vraag tips en trucks.
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Binnen 1 maand:
Studenten uitnodigen
• Nodig een maand lang bij jullie teammeetings studenten uit  

(van 1 uur voor de toekomst);
• Via deze link kun je contact opnemen met 1 uur voor de toekomst, of vraag 

rond in jullie omgeving om studenten te vinden die willen deelnemen;
• Neem de studenten mee in jullie processen en procedures;
• Met hun frisse blik ontstaan nieuwe ideeën en inzichten.

Binnen 3 maanden:
Nieuw team-lid
• Creëer ruimte voor een nieuwe rol (binnen of buiten het fte budget);
• Definieer een nieuwe rol binnen jullie team;
• Werf dit nieuwe teamlid op een andere manier dan je gewend bent (dus 

zonder vacature bijvoorbeeld). Schakel hierbij hulp in van je D&I expert of 
banenafspraak expert bijvoorbeeld.
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