
 

 
 

Design your ideal challenge   
Creatieve ideeën gezocht voor betere maatschappelijke challenges 
 
In Utrecht organiseren we, samen met Gemeente Utrecht, challenges voor studenten, om 
oplossingen te vinden voor een gezondere en duurzamere stad. 
Studenten van ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht werken 
hierin gezamenlijk aan goede ideeën, maar combineren dat wel met hun eigen opleiding, 
bijvoorbeeld binnen honours of als UP project. 
 
Daarom hebben we jouw hulp nodig: hoe zou jouw ideale challenge eruit zien, hoe zou jij 
tijdens je studie graag met andere studenten en Gemeente Utrecht mee willen werken aan 
dit soort challenges? Er zijn duizenden studenten met goede ideeën, vaardigheden en kennis 
en vele maatschappelijke opgaven om aan te werken.  
 
Maar wat is daarvoor de beste manier? Wat motiveert jou om aan een maatschappelijke 
challenge te willen werken en om zo de toekomst mee vorm te geven? Hoe moet zo’n 
challenge er volgens JOU uit zien? En wat zoek je in een challenge? Nieuwe mensen 
ontmoeten? Invloed hebben op je eigen stad? Een prijs winnen? Een stage of werkplek 
bemachtigen? Budget om met eigen ideeën aan de slag te gaan? Neem je eigen motivatie 
vooral mee in jullie concept! 
 
 
Design Your Ideal Challenge: 
 

• Bedenk een laagdrempelig challenge concept dat bijdraagt aan een gezondere en 
duurzamere stad 

• Samen met Gemeente Utrecht en studenten van ROC Midden Nederland, 
Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht  

• Wordt jouw idee straks gebruikt in het onderwijs voor honderden andere 
studenten?   

 
Zien we jou bij deze eendaagse challenge? 
 
 
Wanneer: vrijdag 10 december 
Tijd: 09.00-17.00 uur 
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht 
Drinken, lunch en snacks worden verzorgd 



 
 
Tijdens deze challenge: 

- Werk je in een team met studenten van ROC, HU en UU aan een nieuw challenge 
concept 

- Verken je innovatieve manieren om samen te werken met verschillende experts  
- Ontwerp je samen een nieuw challenge concept en presenteer je dat aan de 

stuurgroep van de Utrecht Challenge Alliantie 
 
Studenten die ervaring hebben met Honours-onderwijs of excellentieonderwijs/UP zijn hierbij 
bijzonder welkom, om hun ervaring mee te kunnen nemen in de ideeën voor de challenges. 
 
 
Het beste concept zetten we om in een daadwerkelijke challenge in 2022!  
(en studenten die 10 december deelnemen en die daarna mee willen helpen in de uitvoering 
van de ideeën zijn van harte uitgenodigd en zullen hier ook een vergoeding voor krijgen.) 
 
 
Ben jij erbij? Meld je aan op www.utrechtchallengealliantie.nl/DYIC door een mail te 
sturen naar uca@hu.nl   
 
Wij zijn ook te vinden op  
Instagram: @uca030 | www.instagram.com/uca030  
Linkedin: www.linkedin.com/company/utrecht-challenge-alliantie 
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