
U wilt Het Werkplekspel inzetten in uw organisatie? Tijdens een 
Werkplekspel training leert u hoe het spel te organiseren, spelen en 

analyseren. Het Werkplekspel initieert en ondersteunt een open dialoog over 
houding en gedrag in de kantoor omgeving.
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Het Werkplekspel
Het Werkplekspel is een communicatie 
instrument dat kantoormedewerkers helpt 
open te discussiëren over het gebruik 
van hun kantooromgeving. Het maakt de 
vaak impliciete ideeën over gedrag in de 
werkomgeving explicieter. Het Center for 
People and Buildings ontwikkelde het spel 
na vele jaren van onderzoek op het gebied 
van werkplekken. De spelers van het spel 
‘lopen’ over een bord van werkplekken 
waar zij vier verschillende typen ruimtes 
tegenkomen: werkplekken, overlegplekken, 
faciliteiten en andere locaties. Hierbij 
bespreken ze verschillende situaties binnen 
drie thema’s: kennis en weten, houding en 
gedrag en normen en waarden. 

U kunt het spel inzetten op verschillende 
momenten in een(her)huisvestingsproces: 
tijdens de ideevorming, tijdens de 
implementatie,  of kort na de introductie van 
een nieuw werkplekconcept. In elke fase kan 
het spel een andere rol spelen.

U kunt het spel ook spelen met verschillende 
groepen mensen, bijvoorbeeld: alle 
gebruikers van een werkomgeving, of juist 
een selectie van gebruikers (zoals een 
projectteam of het management). 

Trainingssessie
Tijdens de Werkplekspel training leert 
u wanneer en hoe u het spel gebruikt 
in specifieke cases. Het helpt u de beste 
resultaten te krijgen met het spelen van 
Het Werkplekspel. De training zelf duurt 
(minstens) een halve dag, maar kan worden 
aangepast aan de context en de groep. 
Tijdens de training maakt u kennis met 
het spel door het te spelen en krijgt u alle 
achtergrond informatie die u nodig heeft om 
het spel in uw organisatie te organiseren, 
begeleiden en analyseren. 
Tijdens de training bespreken we de 
volgende onderwerpen:
 ͧ Achtergrond en ontwikkeling van het 

spel

 ͧ Hoe het spel gespeeld moet worden

 ͧ Context van het spel: gedrag op kantoor

 ͧ Wanneer en hoe u het spel kan 
gebruiken

 ͧ Hoe u spelsessies kan organiseren en 
data verzamelen

 ͧ Hoe u de resultaten kan analyseren

 ͧ Wat te doen na het spelen van het spel

Na afloop van de trainingssessie ontvangen 
alle deelnemers het certificaat van ‘Licenced 
Workplace Game Trainer’ en vragen we om 
onze afspraken te ondertekenen. Hierdoor 
zijn we er zeker van dat ons spel op de beste 
manier wordt gebruikt en daardoor voor u 
de beste resultaten geeft. Alle mensen die 
de training hebben gevolgd kunnen ook lid 
worden van een speciale LinkedIn-groep, 
waar u informatie kunt delen en krijgen over 
cases met collega Werkplekspel trainers.



+31(0)15 278 12 71
Werkplekspel@cfpb.nl
www.cfpb.nl

Bestellen en contact
Bezoek voor meer informatie onze website:
www.cfpb.nl/instrumenten/werkplekspel
Of neem contact met ons op:
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Ontwikkeling
Tot nu toe is het spel zeer succesvol 
in Nederland. Het past goed bij de 
implementatie strategieën van de bedrijven 
die het Nieuwe Werken toepassen, met 
daarbij ook een flexibeler beleid voor 
werkplekken. Internationale organisaties 
in België, Frankrijk, Finland, Zwitserland en 
Zuidoost Azië tonen ook interesse voor het 
spel. Het spel zal binnenkort verkrijgbaar zijn 
in het Frans en Engels. Als u geïnteresseerd 
bent in Het Werkplekspel in een andere 
taal staan we open om de mogelijkheden te 
bespreken.
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