Hoe sterk
is jouw team?

ireerd op het Diversity

De checklist is geïnsp
and Inclusion-beleid
van Shell.

Kan jouw team alle punten afvinken?
Dan zijn jullie een superteam volgens
de Shell Pernis Kinderraad!

Hoe sterk is jouw team?

Test het met de checklist van de Shell Pernis Kinderraad!
Hoe stel je een sterk team samen?
Volgens Shell Pernis is het vooral
belangrijk dat een team bestaat uit
allemaal verschillende mensen die goed
met elkaar samenwerken en naar elkaar
luisteren. Het maakt daarbij dus niet
uit waar je vandaan komt, waar je in
gelooft, of je een jongen of meisje bent
of wat je talenten zijn. Als iedereen zijn
eigen achtergrond en sterke kanten kan
gebruiken bij het samenwerken, sta je
samen sterker en bereik je het beste
resultaat. Het zorgt er ook voor dat
iedereen met plezier zijn werk doet en
zich thuis voelt.
Goed idee! Samen beter
Wij vonden dit een heel goed advies.
Daarom maakten wij deze checklist
waarmee jij kunt onderzoeken of jouw
‘team’ alles eruit haalt wat erin zit.
Vul `m samen in, bijvoorbeeld met je
klasgenoten, sportteam, je werkgroepje
of met je vrienden. Kun je al meteen alle

punten afvinken? Dan zijn jullie een echt
superteam!
Shell Pernis Kinderraad
De Shell Pernis Kinderraad bestaat uit 15
kinderen van basisscholen in
Schiedam, Vlaardingen, Pernis, Hoogvliet,
Portugaal en Spijkenisse. De afgelopen
tijd hebben wij ons verdiept in de
werkzaamheden van Shell, veiligheid
en personeelsbeleid. We spraken met
heel veel verschillende medewerkers en
waren onder de indruk van de manieren
waarop Shell probeert om al haar
medewerkers van over heel de wereld
zich thuis te laten voelen. Ons advies aan
Shell Pernis was daarom om veel meer
mensen over deze manier van werken te
vertellen, zodat iedereen, jong en oud,
zijn voordeel ermee kan doen.
Hoe scoort Shell Pernis? Wij zochten het uit!
Bekijk ons filmpje op:
bit.ly/shellperniskinderraad.

De Shell Pernis Kinderraad is een project
van Shell Pernis en de Kleine Ambassade.
Kijk voor meer informatie over het project
op www.dekleineambassade.nl.

