The Challenge!

Samen anders denken en doen.

Hulp nodig? Wij hebben
nog wel een idee...

Nee bedankt,
we hebben geen tijd.

Dit is het Challenge-schrift van:
Naam:
Directie:

The Challenge wordt georganiseerd in het kader van:

Ik ben
onmisbaar

Tijd om lekker
te knoeien

Neem me overal mee naar toe.

Mors wat koffie of thee en
maak hier een hele vieze vlek.

Waar verheug jij je vandaag op?
Praatjes van de DG’s

Wat nieuws leren

Broodjes bij de lunch

Grappen maken

Nieuwe collega’s ontmoeten

Een kop koffie

Koningsdag

De borrel

Iets anders, namelijk:

Wil je het extra vies maken? Bier- of chocoladevlekken mogen ook.

Maak een
vaandel voor
je ministerie

Dit is het
ministerie van:
							

Oeps, we zijn de paginanummer vergeten. Schrijf jij ze even op?

Kleur eens
buiten de lijntjes

Belangrijk,
niet vergeten

De wet van de
twee voeten

Ik ga koffie drinken met:

Dit ga ik zeker onthouden:

Hier ga ik mee stoppen:

Bron: Open Space
Technologie (OST)
Gebaseerd op het succes van de
koffie-pauze. Je praat over die dingen
waarover je graag wilt praten, met de
mensen met wie je wilt praten, en
zolang het interessant genoeg is.
Ook wel ‘De wet van de twee voeten’.

De samenleving verandert. IenM
moet in haar manier van werken,
intern en extern, meebewegen
met deze veranderingen. Dat

Sturingsstijlen
overheid

vraagt veel van de politiek en
onze ambtelijke professionaliteit.
Daarnaast heeft het een effect
als overheid organiseren en
sturen. Het bewust inzetten van
verschillende sturingsstijlen,
zoals beschreven in de figuur
hiernaast uit de Koers IenM 20162020, is daarbij belangrijk. Voor
de toepassing van die stijlen is

Prestatie sturing

Publieke prestaties

op de manier waarop wij ons

de
presterende
overheid

New Project Management
Overheid

Markt en gemeenschap

Klassiek beleidsontwerp

Actief burgerschap
Sociaal ondernemerschap

de
rechtmatige
overheid

Politieke keuze

kwestie van ‘Leren door doen’.

http://intranet.minienm.nl/Content/Media/bff75411-6df2-4597-8060-dad9064fe68b/BrochureKoersgroter.pdf

Allianties en samenwerking
Coproductie

geen blauwdruk, het is vooral een

Bron: Koers IenM 2016-2020 (staat op Intranet)

de
samenwerkende
overheid

de
responsieve
overheid

I don’t
understand
you.
You don’t
understand
me.
What else
do we have
in common?

Mijn boodschap
aan de DG’s:

Het feedback
vliegtuig
op?
t
s
a
Wat w

He
b

Deze pagina mag je uit dit
schrift scheuren. Vouw er
vliegtuigje van om aan het eind
van de dag je feedback in te leveren.

je e

en

tip
?

Beschrijf je
ideale collega
Lost dit moeilijke
probleem op:

Heeft een
hart voor:

Heeft een goed
gevoel voor:

Checklist

Zes denkhoeden
van De Bono
Witte hoed

Rode hoed

Feiten
Cijfers
Informatie

Gevoelens
Onderbuik
Emotie

Gele hoed

Kansen
Mogelijkheden
Positief

Zwarte hoed

Zwaktes
Bedreigingen
Advocaat v/d duivel
Belemmeringen

Groene hoed

Creativiteit
Alternatieven
Out of the box
Veranderen

Blauwe hoed

Nieuwe
invalshoeken
Ander
perspectief

Meer informatie:
http://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/denkhoeden-de-bono/

Diepe gedachten
wolk

Omcirkel je
gemoedstoestand

Wil je bijdragen
aan de uitvoering
van het winnende
idee?
Scheur de onderste helft van deze pagina af
en lever ‘m aan het eind van de dag in.

Ja, dat wil ik!
Naam:
E-mail:
De kleur van mijn hoed is:
Geel

Groen

Zwart

Rood

Blauw

Wit

v
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ro k
t
e
b

k e n h ei

roddels
van collega’s

C ir k
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rk

De cirkel van
invloed

lange termijn
doelen
het
verleden

productief
werken

hoe vaak ik
sport

vloe d
n in

hoe ik met
collega’s om ga

el

va

het
weer

d

de
liefde
de betekenis
van het leven

Even klaar met al dat gekwebbel?

Meer informatie:
http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_16_covey_zeven_eigenschappen.html

Nieuwe collega’s
die ik vandaag
heb leren kennen

Wat ga je
morgen doen?

Naam:
E-mail:

Wat heb je hiervoor nodig?
Naam:
E-mail:

Naam:
E-mail:

Met wie wil je daarover sparren?
Naam:
E-mail:

Ik weet echt niet wat het is... Maar ik
blijf steeds hetzelfde ronde ding uitvinden!

Zegt het voort!
Dit schrift hoef je niet weg te gooien. Laat
het aan andere collega’s zien en vertel hun
over The Challenge. Zet samen de wielen
in beweging.

The Challenge wordt georganiseerd door:

