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Voorbeelden challenges 

Voor de wedstrijd mag je je eigen challenge bedenken en aangaan. Dat kunnen challenges zijn 

waarbij je je eigen leven verduurzaamt, challenges waarbij je anderen helpt of stimuleert om hun 

leven te verduurzamen of challenges waarbij je een middel ontwerpt waarmee mensen hun leven 

kunnen verduurzamen. Voor de wedstrijd breng je verslag uit van je challenge: wat heb je gedaan, 

wat was makkelijk en wat moeilijk, welke winst heeft de challenge jou opgeleverd, persoonlijk of i 

duurzaamheid?  

Als je niet weet welke challenge je zou willen aangaan, dan kan je je laten inspireren door 

onderstaande voorbeelden.  

 

1. Challenges waarbij je je eigen leven verduurzaamt 

• Maak voor je vervoer gedurende een bepaalde periode zo min mogelijk gebruik van 

energieverbruikende vervoermiddelen maar ga in plaats daarvan lopen of fietsen. Breng de 

voor- en nadelen hiervan in kaart en bereken hoeveel energiewinst jouw challenge oplevert 

• Maak zoveel mogelijk mensen blij met je eigen tweedehands kleding, ruil kleding met 

anderen of organiseer een thrift-store-day. Bereken hoeveel minder nieuwe kledingstukken 

hierdoor aangeschaft worden. 

• Pimp/upcycle je oude kleding of maak van oude kleding nieuwe dingen. Beschrijf welke 

voordelen dit oplevert (bijv. met behulp van deze site: 

https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/planet/57-kennisbank/planet/3785-duurzame-

kleding).    

https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/planet/57-kennisbank/planet/3785-duurzame-kleding
https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/planet/57-kennisbank/planet/3785-duurzame-kleding
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• Gooi gedurende een bepaalde periode helemaal geen eten weg dat eetbaar is en vertel hoe 

je dat hebt gedaan. Welke maaltijden heb je gemaakt met restjes die je hebt overgehouden, 

hoe verwerkte je snijafval van groente enz. 

• Maak en verspreid een poster die iets duurzaams promoot. Hoeveel mensen heb je bereikt 

met jouw boodschap? 

• Zoek gedurende een periode zoveel mogelijk PET-flessen en breng deze naar de supermarkt 

om te recyclen. Waar en op welke dagen vond je de meeste flessen? Hoeveel statiegeld heb 

je verdiend? 

• Leef een bepaalde periode zo duurzaam mogelijk (ga korter of koud douchen, zet de 

kachel/verwarming uit, enz.) en breng in kaart wat dat oplevert aan energiebesparing. 

• Zoek een bepaalde periode zo min mogelijk op op internet, maar maak in plaats daarvan 

gebruik van boeken. Wat levert dat op in energiewinst en wat moet je hiervoor doen? 

• Ga een bepaalde periode elke dag een half uur afval rapen. Op welke plekken vond je het 

meeste afval en welke soorten afval vond je het meest?  

• Eet een bepaalde periode vegetarisch of veganistisch. Vertel hoe je ervoor hebt gezorgd dat 

je eten lekker en gezond was en welke duurzaamheidswinst je actie heeft opgeleverd. 

• Verminder je waterverbruik tot max. 50 liter per dag. Beschrijf wat je hiervoor moet doen en 

laten. 

 

2. Challenges die jij organiseert en waarbij je samen met anderen je leven verduurzaamt of 

anderen uitdaagt, helpt of stimuleert om hun leven te verduurzamen 

• Organiseer een ‘clean the beach’-activiteit. Dat kan zowel op het strand, maar ook in de 

eigen wijk, in de buurt van de school enz. Wat heb je gedaan om dit te organiseren en 

wat leverde het op? 

• Organiseer in de wijk een recycle-dag waarin spullen gerecycled worden. Hoe heb je dit 

georganiseerd, hoeveel mensen hebben meegedaan met jouw actie?  

• Maak (met anderen of individueel) een moestuin of een composthoop en stimuleer 

mensen hiervan gebruik te maken. Vertel waar mensen op moeten letten die jouw 

voorbeeld willen volgen  

• Organiseer een bomenplant-actie of maak een plantsoen schoon en maak het 

aantrekkelijk voor bijv. bijen. Hoe heb je dit georganiseerd? Hoe maak je een tuin 

aantrekkelijk voor bijen? Zijn alle planten en bomen even duurzaam?  

• Organiseer een muziekavond, voorstelling (bijv. over klimaatverandering) of een andere 

activiteit (wedstrijd, sportactiviteit enz.) om geld in te zamelen voor een organisatie die 

zich inzet voor het klimaat. Hoe heb je dit georganiseerd, hoe zorgde je ervoor dat 

mensen meededen met jouw activiteit en wat leverde het op? 

• Maak een kunstwerk of een nuttig voorwerp van zelf (thuis of in de omgeving) verzameld 

en opgeraapt afval om te laten zien dat zwerfafval een tweede leven verdient. Deel dit 

kunstwerk met anderen. Welke mogelijkheden zie jij voor hergebruik van afval? Hoeveel 

mensen heb je bereikt met je ideeën hierover? 

 

3. Challenges waarbij je een middel ontwerpt/ontwikkelt en verspreid waarmee anderen de 

wereld kunnen verduurzamen 

• Bedenk/ontwikkel een 100% duurzame winkel: een winkel die duurzame producten 

aanbiedt, waarbij afval hergebruikt wordt en waar gebruik gemaakt wordt van groene 
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energie. Welke keuzes moeten mensen maken die een duurzame winkel willen starten, 

wat zijn de voor- en nadelen van die keuzes? 

• Bedenk iets nieuws om plastic te recyclen 

• Maak iets waarmee je beweging omzet in energie en die deze energie vervolgens opslaat 

en omzet in energie die ingezet kan worden voor andere doelen 

• Ontwikkel een app waarin je mensen (eventueel in competitie met elkaar) allerlei korte 

opdrachten laat doen op het gebied van duurzaamheid. 

• Ontwikkel een platform waarmee mensen materialen en tweedehandsspullen met elkaar 

kunnen uitwisselen 

• Ontwikkel (in samenwerking met een grootwinkelbedrijf, zoals bijv. Ikea) een product 

van eerder gebruikte materialen  

 

 


