Opdracht:
1.

Vorm een duo, trio of kwartet. Bespreek met elkaar de
vragen op de kaart. Vraag door naar het: hoe, waarom,
wat etc. De vragen hebben betrekking op jou,
verbinding, reflectie, werk/privé.

Doe dit op 1,5 m van elkaar. Je mag zitten, staan, lopen
etc. Elke collega heeft een andere kaart.
•
•
•

•
•
•

Wat heeft je over jezelf verrast in de afgelopen
periode?
Wat heb je het meest gemist de afgelopen periode?
Als jij de directeur bent van Dordrecht wat zou je
besluiten om voortaan anders te doen in de
organisatie?
Wanneer was je het meest trots op jezelf?
Omschrijf jezelf in 1 woord of beeld.
Wat kies je een onbewoond eiland of een prachtige
stad?
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2. Maak een foto met minimaal 4 andere collega's en iets
typisch uit de omgeving waar je nu bent. App deze
door naar 06-10792294 of mail naar hr@dordrecht.nl

Wat betekent de coronacrises voor jou?
Als je weer terug naar kantoor mag, Wat ga je dan als
eerste doen?
Wat hebben we als organisatie nodig om goed te
kunnen functioneren in deze tijd en na de
coronacrisis?
Wat was fijn, wat ging goed en hoe hou je dat vast?
Wat kies je een week geen muziek of een week geen
tv/netflix/film etc.
Van wie zou jij de gedachten willen lezen?
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