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PROGRAMMA 

› Ontwikkeling 
› Spel voorbereiden 
› Spel begeleiden 
› Resultaten verwerken 
› Spel tonen 

 
› Interactief: ‘een case’ 
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ONTWIKKELING ‘OORSPRONKELIJKE’ SPEL 

› In 2007 door het CfPB ontwikkeld als antwoord op 
een vaststelling: veranderingen in de werkomgeving 
leiden niet noodzakelijk tot (gewenste) 
veranderingen in gedrag. 

› Sindsdien is het spel door meer dan 150 bedrijven 
in Nederland gebruikt en is het oorspronkelijke spel 
volledig uitverkocht. 

› Verder is het spel ook al in sessies getest en 
gespeeld in Belgie, Frankrijk, Zwitserland en Finland 
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OUD EN NIEUW 
› ‘Op = Op’ en moment om het spel nog te verbeteren 
› Ervaringen uit spelen en begeleiden sinds 2007 
› Feedbacksessies gebruikers 27 sep, Rotterdam en 2 

oktober, Amersfoort 
› Samenwerken met een gamedesigner 
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HET WERKPLEKSPEL 

FOTO VAN 
HET SPEL 
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Dat ben jij en je collega’s… 
 

GEDRAG EN DE WERKOMGEVING 
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HET WERKPLEKSPEL 
3 thema’s  
› Kennis en weten  Wat weet u over…?  
› Normen en waarden  Wat denkt u over…? 
› Houding en gedrag  Wat doet u? 
 
4 typen ‘locaties’ 
› Werkplekken 
› Overlegplekken 
› Faciliteiten 
› Andere locaties 
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SELECTEREN VAN KAARTJES 
3 thema’s & 4 typen ‘locaties’ 
 

Verschillende onderwerpen 
› Archief/opslag 
› Aanspreken 
› Telefoneren/lawaai/storen 
› Juist gebruik vd ruimte 
› Clean desk/higiene 
› Eigen plek/claimen 
› Work-life Balance 
› Privacy 
› Communicatie op afstand 

› Reservering/drukte 
› IT/Digitaal werken 
› Management 
› Thuiswerken 
› Ergonomie/ARBO 
› WerkTIJD 
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ORGANISEREN 
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VOORBEREIDING 
› Selectie speelkaartjes 
› Wie speelt samen? 
› Coördinatie van verschillende speelgroepen 
› Presentatie: spelregels, context van de organisatie 
› Setting (introductie en spelen) 
› Programma en timing 
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BEGELEIDEN 
Spullen klaarleggen 
 
Presenteren 
› Introductie (30 min) 
› Spelen (1 uur) 
› Nabespreking (30 min) 

 
Vragen beantwoorden 
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eens verschillende meningen

NABESPREKING 
› Was er veel discussie over de situaties of was iedereen het 

ongeveer met elkaar eens? 
› Welke situaties waren controversieel? 
› Heeft dit spel iets bijgeleerd over de omgang met de nieuwe 

situatie? 
› Zal het spel houvast geven in een daadwerkelijke situatie?  
› Zal men de beslissingen die men tijdens het spel nam ook 

echt gaan toepassen? 
› Heeft het spel nieuw licht gebracht op de door jullie 

organisatie geformuleerde regels? 
› Hoe kunnen we de resultaten van het spelen vasthouden? 
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RESULTATEN 
› Invulformuliertjes 

 
 
 

› Eens/verschillende meningen? 
 
 

› Observatie groepjes en discussie 
1. Veel onzekerheid over het archief 
2. Regel nodig over eten op de werkplek 
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OPVOLGING 
› Link naar afspraken/huisregels 
› Aandacht voor gedag ‘warm’ houden 
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WIE EN WANNEER? 
Wie speelt samen? 
› Managers en medewerkers 
› Teams of mix 
› FM-ers/projectteam 
 
Wanneer? 
› Tijdens ideevorming 
› Tijdens implementatieproces 
› Na invoering 



 
 

© Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings 
De stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings is in 2001 
opgericht met steun van de ‘founding partners’ Rijksgebouwendienst, TU 
Delft en de ABN Amro. Anno 2013 zijn de TU Delft, de Belastingdienst , 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het 
Ministerie van Defensie belangrijke partners van het CfPB. 
 
Informatie 
Center for People and Buildings 
015-2781271 
info@cfpb.nl 
www.cfpb.nl 
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