11 Challenges uit de Box/App vol Werkplezier
De leukste manier van werken aan teameffectiviteit en het
werkplezier verhogen. Daag jezelf en je team uit, door luchtige
uitdagingen aan te gaan, waarbij je werkt aan: Verwonderen –
Verbinden – Verrassen – Veiligheid & Vertrouwen

1 Gratis af te halen
Maak een lijst met wat bij jou deze week gratis af te halen is en deel dat met de groep.
Denk hierbij aan: een goed gesprek; een compliment; een portie ongezouten feedback;
een boodschap doen; hulp bij Zoom/Teams e.d.. Zodra er 1 is afgenomen (of na een
week) krijg je een punt en mag je de volgende nomineren dit ook te doen.

2 Energizer tikkertje
Bedenk een energizer van max 5 minuten, die je kunt doen in een online meeting (bv
een energizer waarbij iedereen een voorwerp moet pakken, een foto opdracht, een
mindfullness oefening of een sportieve oefening. Op internet is veel te vinden en anders
helpen wij je ook graag). Op een saai moment in een vergadering gooi je de energizer
erin. Na afloop heb je een punt en nomineer je een collega, om het volgende moment dat
de energie weg is een energizer erin te gooien.

3 Muzikale inspiratie

Kies iemand uit voor wie je een muzieknummer uitkiest, die jij mooi vindt en ook bij
deze persoon vindt passen. Deel dit nummer in de app groep van je team en vertel
erbij waarom je dit nummer voor deze persoon hebt uitgekozen. Leuk om allemaal
tegelijk te doen als een challenge binnen 24 uur of om door te geven (mag natuurlijk
ook in de (online) vergadering of borrel) Binnen 24 uur is een punt.

4 Geheim agent
Kies een collega uit, die je minder goed kent, en observeer deze in het geheim voor 2 werkdagen. Noteer wat je nog niet wist van
deze persoon. Zoek daarbij ook naar onverwachte overeenkomsten tussen jullie. Deel je ontdekkingen met die collega en krijg een
punt. Geef daarna het stokje door aan iemand anders (in het geheim natuurlijk!)
Ideeën om achter te komen:
Wat voor gedrag vertoont deze persoon?
Wat zijn de belangen van deze persoon?
Achterhaal eens enkele eigenaardigheden van deze persoon?
Hoe ziet zijn/haar ideale werkdag er nu uit?
Wat doet iemand graag naast het werk?
Waar krijgt die ander energie van? (op het werk en daarbuiten)
Hoe laat deze persoon weer op?
Waar kan deze persoon zich mateloos aan irriteren?
Wat zijn de angsten van deze persoon?
Hoe ziet deze persoon de toekomst van het bedrijf, de afdeling, zichzelf?

5 Geef een cadeautje

Kies iemand uit en verras deze persoon deze week met iets speciaals, waar deze
persoon blij van wordt. Als challenge worden er loodjes getrokken en moet het binnen
een bepaalde tijd gebeurd zijn voor een punt. Bij het doorgeven geef je bij je
cadeautje virtueel of live een briefje mee met de opdracht voor de volgende.

6 Speelkwartier
Nodig een collega uit, om samen een kwartier eerder met de werkdag te starten of ergens
op de dag samen een kwartier pauze te nemen. Gebruik deze tijd, om een gezellig
kletspraatje te maken, dat niets met werk te maken heeft. Kies hiervoor eens iemand, die
je niet zo goed kent. Maak samen een leuke (online) selfie en deel deze in de groepsapp.
Degene die je uitgenodigd hebt is nu de volgende en nodigt weer een andere collega uit.
(Leuk kan zijn om vragen uit een vragenspel te gebruiken)

7 Complimenten tikkertje
Kies iemand uit de groep uit, die je nog niet zo goed kent. Observeer deze persoon
eens extra goed. Binnen 24 uur moet je deze persoon een compliment geven voor
een punt. (waarneming, effect en vervolg vraag) Deze persoon is ‘m en moet binnen
24 uur iemand anders een compliment geven. Dit is zonder terugtiks!

Vraag iemand uit je team
een uitdaging te bedenken
voor jou. Iets wat je nog niet
eerder hebt gedaan. Laat
dmv een filmpje oid in de
app groep van het team
zien wat je gedaan hebt.
Als challenge gaat het er
natuurlijk om, wie als 1e een
filmpje kan laten zien. Je
kunt deze ook doorgeven.

8 De 1e keer

9 Humor Trofee
Rijk een week lang elke dag een wissel trofee uit aan de grappigste
collega van de dag. Degene die hem ontvangen heeft mag hem morgen
weer aan iemand anders uitreiken. Zowel de uitreiker als ontvanger krijgen
een punt.
Dit werkt natuurlijk ook met hele andere thema’s
Meest collegiale collega;
De beste fout gemaakt;
De beste online performance;
Beste vragen steller;
Meeste out-of-the-box bijdrage;
Grootste positivo;
Enz….

10 De Achtergrond

Maak een bijzondere achtergrond in je Zoom of Teams omgeving. Vertel erover
waarom je deze gekozen hebt. Denk hierbij aan: Een foto waar je blij van wordt; je
bucketlist; je favoriete vakantie moment (eigen foto is leukste!); een zelf bedachte
quote of Loesje wijsheid of een foto van de plaats waar jij geboren bent (en er is nog
veel meer leuks) Doe dit allemaal, of geef de beurt door. Bedenk waarvoor je punten
aan elkaar gaat geven. (leukste, meest verrassende enz)

11 Creatieve functietitels
Bedenk voor jezelf een creatieve functie titel en gebruik deze minimaal een week onder je mails
en als nickname in bv Google. Variant: Bedenk voor elkaar of met elkaar creatieve functietitels.
Hieronder vast wat inspiratie. Punten voor de snelste, de leukste, langste volgehouden enz)
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Deze oefeningen zijn gebaseerd op de Box vol Werkplezier
gecombineerd met onze kennis en ervaring in Virtueel
Leiderschap en Trainen. Dit zijn leuke uitdagingen, die je
zelf met je team kunt oppakken. Je kunt ook een
abonnement nemen met je team op de app vol
Werkplezier, waarbij je in een app-groep uitdagingen gaat
delen en ook punten kunt verdienen.
Natuurlijk is er veel meer mogelijk rondom vraagstukken
met je team. We werken hiervoor met o.a. DISC, Inisghts
Discovery, Leiderschapsprogramma’s, LEGO Serious Play,
acteurs en diverse spelvormen. Meer hierover kunt u
vinden op www.de-vernieuwers.nl

Wij zijn deVernieuwers. Wij vernieuwen
potentieel van jou en jouw organisatie, om klaar
te zijn voor de toekomst in deze snel
veranderende wereld. Hierbij focussen we ons
op het ontwikkelen van futureskills en het
daarbij behorende leiderschap, waarbij we onze
Energie, Creativiteit & Oplossingsgerichtheid
inzetten. We creëren oplossingen voor
gedragsverandering in de vorm van trainingen
en interventies. Hierbij staan ervaren en
spelelementen (zoals managementgames,
outdoor oefeningen en bordspellen) om tot
inzicht te komen centraal. We focussen ons
hierbij op het ontwikkelen van Wendbaarheid –
Lef – Creativiteit & Verbinding en het daarbij
horende leiderschap in de organisatie. We
gaan zelf ook de verbinding aan en hebben
een netwerk van Vernieuwers, waarmee we
onze oplossingen vormgeven.

