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Op het menu vanavond: 

1. Het Dinotijdperk 

Quiz

1. De Stofwolk: welke 

uitdagingen zijn er 

allemaal

Quiz

3. Op naar een nieuw 

soort organisatie 

Quiz 



Age is an issue of mind over matter. 

If you don’t mind. It doesn’t matter.

Mark Twain









In de overheid bestaat er een informeel netwerk om jonge mensen te 

verbinden met elkaar. Hoe heet dat netwerk?

A. Club 35

B. The young ones

C.Jong Overheid



Om verouderde processen in een organisatie te kunnen veranderen, is 

het van belang om medewerkers de ruimte hiervoor te geven. Hoe wordt 

die ruimte vaak genoemd?

A. De lounge

B. Scharrelruimte

C.Vakantie



Wat is werken 3.0?

A. Er wordt voornamelijk vraag gestuurd 

gewerkt en er bestaat een virtuele 

werkomgeving die gebruik maakt van nieuwe 

technologie

B. Je werkt niet meer en alles wordt door een 

robot gedaan

C.Je werkt met de nieuwste software updates



De stofwolk verkennen...



Ants create a lifeboat in the Amazon jungle  - BBC wildlife.mp4
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Wat is roundpegg?

A. Een rond varken dat je virtueel coacht

B. Een softwarebedrijf dat programma’s 

ontwikkelt om te werken aan je 

organisatiecultuur

C.Een gezonde snack om dipjes tijdens het 

werk te voorkomen



Jim Collins schreef de bestseller Good to read. Welke befaamde oefening 

ontwikkelde hij?

A. De marsgroepoefening waarbij je met je organisatie op 

mars gaat wonen en je organisatie op de planeet 

opnieuw moet bouwen

B. De streetwize oefening waarbij je als team een paar 

dagen als dakloze moet overleven

C. De waaghalsoefening waarbij je gevaarlijke uitdagingen 

moet aangaan om je grenzen te verleggen



Wat betekent The quantified self?

A. Jezelf in kaart brengen via apps die je 

volgen en je activiteiten weergeven zodat je 

jezelf kunt analyseren

B. Je gaat jezelf uitdrukken in geld

C.Een waarde die je scoort op de sociale 

media









Positieve leercultuur







Talent shake!













Danielle Krekels ontdekte 23 kerntalenten bij mensen. Waarover gaat dit?

A. Ze analyseerde welke spelletjes iemand 

speelt als kind om talenten uit af te leiden

B. Ze laat mensen via meditatie tot inzicht 

komen welke talenten ze hebben

C.Ze onderzocht alle talenten doorheen de 

geschiedenis en vond 23 soorten.



Via getting things done kan je efficiënter werken. Wat doet het eigenlijk?

A. Je maakt een workflow van alles wat je moet 

doen om minder stress te hebben en er 

minder dingen in je hoofd blijven spoken

B. Je leert delegeren en minder doen

C.Je automatiseert al je taken via apps



Wat is pomodoro?

A. Een recept om lekkere tomatensaus te 

maken die je beter doet werken

B. Een timer die je tijdig laat werken en rusten 

zodat je doorheen de dag leert je hoofd leeg 

te maken

C.Een evenement waar ouderen en jongeren 

samen tomaten schillen





Nog een paar hulpmiddeltjes :-)

● http://issuu.com/dinobusters/docs/survival_ki

t_communicatie

● www.dinobusters.be

● Contacteer ons via Twitter:
○ @din0busters

○ @nancyDVogelaere

○ @inno_elke

○ @jokerenneboog

● Mail: info@dinobusters.be

http://issuu.com/dinobusters/docs/survival_kit_communicatie
www.dinobusters.be
mailto:info@dinobusters.be

