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HET CENTER FOR PEOPLE AND BUILDINGS 
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PROGRAMMA 

› Introductie (10 min) 
 

› Spelen van het spel (30 min) 
 

› Afronden (5 min) 



HET WERKPLEKSPEL 
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DOEL VAN HET SPEL 
› Discussiëren over gewenst gedrag in verschillende 

situaties. 
› Ontwikkelen gedeelde normen en waarden.  
› Bewust worden van veranderingen binnen de 

werkomgeving. 
› Bewust worden van eigen uitgangspunten, 

vooronderstellingen en normen.  
› Input genereren voor de ontwikkeling van nieuwe 

gedragsregels. 
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SPELONDERDELEN 
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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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SPELREGELS 
› Voorbereiding 
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SPELREGELS 
› Speelbeurt 
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52 
Eigen antwoord 



11 

DISCUSSIE 
› Speler die aan de beurt is: 

› Draait zandloper om 
› Houdt de tijd in de gaten 

› Zandloper loopt 3 minuten 
 

› Deel met elkaar eerst de eigen 
antwoorden, start daarna de discussie 
 

› Als de zandloper leeg is, stopt de 
discussie 
› Eens / Verschillende meningen 
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52 
Eigen antwoord 
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SPELREGELS 
› Leg de kaart weg op de juiste aflegstapel 
› De volgende speler is aan de beurt 
› Deze krijgt de dobbelsteen en zandloper 



14 

TIPS 
› Spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen. 
› Als je aan de beurt bent: 

› Pak een kaart 
› Lees deze duidelijk, 2x voor 

 
› Ieder noteert kaartnummer, categorie en eigen antwoord 

 
› Begin dan de discussie en houdt de tijd in de gaten 

 
› De spelbegeleider 

› Is beschikbaar voor vragen 
› Loopt rond om de discussies te volgen 
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SPELEN! 
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NAGESPREK 

› Was er veel discussie over de situaties of was iedereen het 
ongeveer met elkaar eens? 
 

› Hoe zou u het kunnen inzetten in uw organisatie? 
 

› Zal het spel houvast geven in een daadwerkelijke situatie?  
 

› Hoe kunnen we de resultaten van het spelen vasthouden? 
 



 
 

© 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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