
Challenge To Change
Workshop 1



Doelen

Aan het eind van deze workshop…

- kun je vertellen wat Challenge to Change inhoudt
- kun je vertellen wat (de 17) werelddoelen zijn
- kun je in eigen woorden vertellen wat de opdracht is
- hebben jullie als team een productidee bedacht
- hebben jullie als team een 2e werelddoel gekozen 
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Workshop 3 - Marketing en presentatie
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Wat is Challenge to Change



17 werelddoelen

Kijkvraag: welk werelddoel is volgens jou het grootste probleem op 
dit moment? 

http://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0


Dialoog / In gesprek

● Maak tweetallen 

● Bespreek samen de kijkvraag: 
welk werelddoel is volgens jou het 
grootste probleem op dit moment? 

● Wissel jullie antwoorden met de 
groep



17 werelddoelen

Kijkvraag: welk 
werelddoel is 
volgens jou het 
grootste 
probleem op dit 
moment? 



Mix en match

?





Bedenk een product

● Combineer jullie twee werelddoelen.

● Kom tot een productidee dat kan bijdragen aan het behalen 
van deze werelddoelen.



Brainstorm

GEK GEKKER GOED



Brainstorm

● Je werkt in kolom 1 op je brainstorm blad.

● Je schrijft een ´gek´ idee op om jullie 
werelddoelen te behalen.

● Je idee moet onrealistisch zijn.

GEK



Brainstorm

● Je werkt in kolom 2 van het brainstorm blad 
van je buurman/buurvrouw.

● Je maakt het idee dat op jouw blad staat 
nog gekker.

● Je doel is om jouw team te laten lachen om 
jouw idee.

GEKKER



Brainstorm

● Je werkt in kolom 3 van het brainstorm blad 
van je buurman/buurvrouw.

● Je kijkt naar de gekke ideeën en haalt hier 
de realistische, goede punten uit.

● Je maakt een idee dat haalbaar kan zijn. De 
gekke ideeën dienen als basis. 

GOED



Clusteren

Beoordeel alle ideeën in de 
categorieën: 

- ideeën voor de toekomst
- makkelijk uit te voeren
- innovatief onderscheidend



Productidee

● Kom met je team tot een product idee waar je in de komende 
periode mee aan de slag gaat. 
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Wat nu?



Vragen?



Bedankt en tot ziens!


