Challenge your Footprint
Je bent op zoek naar een leuke manier om je medewerkers te activeren op duurzaamheid?
Laat de deelnemers zelf ervaren hoe groot hun footprint is en creëer de juiste mindset om verder
op te bouwen. De deelnemers leren hoe eenvoudig duurzaamheid kan zijn ...
verklein je footprint, vergoot je impact!
De challenge
Elke week ontvangen de deelnemers vijf opdrachten. Drie daarvan zijn kleinere opdrachten, een is een
grotere opdracht en een is bedoeld voor die dagen dat je er even geen zin in hebt. Denk aan het bekijken
van een korte video. De grotere opdracht vraagt meer tijd en meer inspanning en dan moet je denken
aan het verzamelen van zwerfafval of zo. De deelnemers hebben zelf de keuze wanneer ze welke
opdracht uitvoeren. Zo kunnen ze de opdrachten afstemmen met hun agenda's.
De challenge kan in team of individueel verband gespeeld worden. Het competitie element maakt de
drive van de deelnemers alleen maar groter en verhoogd de speelvreugde.

De kick-off
In een sessie van 45 minuten leggen we uit aan de deelnemers wat het belang is van deze
challenge. We lichten de plannen van de organisatie toe en benadrukken waarom we hen
daarbij nodig hebben. De sessie heeft als doel zoveel mogelijk deelnemers te activeren.
De challenge
Verspreid over een periode van 30 dagen ontvangen de deelnemers elke week vijf challenges. In totaal
dus 21 of 22 challenges. Dat hang af van de maand waarin we de challenge starten. In de online
omgeving voeren de deelnemers hun challenges uit. Zo kunnen anderen hun voortgang zien, en
uiteraard kunnen zij de voortgang van anderen zien. Dat motiveert en daagt uit.
De kick-out
Het is zaak de challenge goed af te sluiten. En daar komt het competitie element weer om de hoek
kijken. We koppelen het einde van de challenge uiteraard aan de bekendmaking van de winnaar.
Deze winnaar wordt in het zonnetje gezet en mag zijn, haar of hun ervaringen delen.
... en dan
De challenge heeft als doel mensen te inspireren en bewust te maken. Het is een laagdrempelig
instrument om medewerkers te activeren op duurzaamheid. Maar wees voorzichtig, met deze
challenge betreedt je het speelveld van duurzaamheid...

30 dagen challenge = 21 tot 22 werkdagen
Vanaf 15 deelnemers (groep of individueel)
Interactief met een competitie element
Online, offline en hybride
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Zoek je hulp bij de transitie naar een duurzame
organisatie? Zinnige Zaken helpt!
Wat mag je verwachten na afloop van het programma?
Geactiveerde medewerkers
Bewuste medewerkers die hun eigen footprint begrijpen
Medewerkers die samen ontdekken en spelen
... en uitgedaagd worden in de competitie
Een perfecte basis voor verdere duurzaamheid plannen
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Samen integreren we duurzaam ondernemen diep in
jullie organisatie. Dat bereiken we door jullie
medewerkers te activeren. We stellen de
medewerkers centraal in onze aanpak. We zorgen dat
al bestaande duurzaamheid maatregelen zijn geborgd
en implementeren gezamenlijk nieuwe initiatieven.
Met ons ervaren en gedreven kernteam, een breed
netwerk en een complete set aan tools en de SDGs in
onze 'gereedschapskist' zijn we optimaal in staat een
uitstekend geïntegreerd duurzame aanpak te
realiseren die perfect aansluit op jullie organisatie en
jullie ambities.
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