
It’s My Life 
lanceert nieuwe 
functionaliteit:

challenges!
Versterk de verbinding tussen communityleden 

onderling en met de organisatie met de 
teamchallenges en competitieve individuele 

challenges!



Maak kennis met de 
challenges

Werk samen met je community toe naar een gemiddeld 
aantal stappen per dag met een Teamchallenge. Alleen 
wanneer iedereen zijn of haar steentje bijdraagt kunnen 
jullie de uitdaging volbrengen. Team effort dus! 

Wil je juist net even wat meer stappen zetten dan je collega 
op dezelfde of een andere afdeling? Dan is de competitieve 
Individuele challenge iets voor jou!

Challenges krijgen vanaf de update op 26 april 2021 weer 
een vaste plek binnen de It’s My Life app. Of je nou in 
groepsverband of als individu wilt uitblinken, het kan 
allemaal. 

Meer verbinding, meer competitie, meer Fitcoins®



Teamchallenge

● Alle communityleden en -beheerders kunnen 

een groepsuitdaging aanmaken in de app

● Gebruikers die een challenge organiseren 

kunnen andere gebruikers via WhatsApp 

uitnodigen om mee te doen, zowel binnen als 

buiten hun community

● Ga de strijd aan en daag collega's en mensen 

van buiten je community uit

● Je verdient nog steeds 1 Fitcoin® voor elke 

1000 stappen die je zet terwijl je deelneemt 

aan verschillende challenges

✔ Samen werken naar een gemiddeld dagdoel

✔Meer verbinding tussen communityleden 
onderling en met de organisatie



Competitieve 
Individuele challenge

● Alle gebruikers en community beheerders 

kunnen zelf een groepsuitdaging aanmaken in 

de app

● Gebruikers die een challenge organiseren 

kunnen andere gebruikers via WhatsApp 

uitnodigen om mee te doen, zowel binnen als 

buiten hun community

● Ga de strijd aan en daag collega's en mensen 

van buiten je community uit

● Verdien medailles voor de eerste, tweede of 

derde plaats en vereeuwig je roem in je 

persoonlijke prijzenkast in de app

● Je verdient nog steeds 1 Fitcoin® voor elke 

1000 stappen die je zet terwijl je deelneemt 

aan verschillende challenges

✔ Daag communityleden uit en win de challenge

✔ Verzamel medailles voor de eerste, tweede of 
derde plaats



Challenges 
aanmaken

1. Ga naar het trofee-icoontje onderin de navigatiebalk

2. Druk op de knop “+ nieuwe challenge”

3. Geef de challenge een naam, kies of het een Team- of 

Individuele challenge is, kies het gemiddelde stappendoel en 

stel de start- en einddatum in

4. De challenge verschijnt in het overzicht

5. Klik op de challenge en klik op “deel challenge via WhatsApp”. 

Ben je communitybeheerder? Dan ontvangen alle 

communityleden automatisch een notificatie ter uitnodiging

6. Selecteer in WhatsApp de communityleden die je wil uitdagen 

7. Start!



Neem contact op met 
support@itsmylife24.nl

Kom je er 
niet uit?



Wie daag jij 
uit met een
challenge?

Voor meer informatie kun je mailen naar:
support@itsmylife24.nl


