Het Transformatiespel: The Business Transformation Game
Ontdek met dit bedrijfsspel op een krachtige en diepgaande manier een nieuwe werkwijze en
misschien zelfs een vernieuwd levenspad. Doorbreek patronen, vindt de innovatie en
verandering die uw organisatie nodig heeft.

Voor teams en als individu, in korte tijd een nieuw perspectief!
Quote speler:
“Keer op keer trok ik de juiste kaart. Ongelooflijk!
Ben je bereid bent werkelijke jezelf open te stellen
voor alle gebeurtenissen, ervaringen, uitdagingen die
zich voltrekken op je levenspad in dit spel.“

Waarom

Wilt u voor uzelf of uw team een creatief speels
platform creëren, om
• nieuwe richtingen te ontdekken, deze te
verhelderen en vervolgens toe te passen?
• nader in te zoomen op lopende en komende
uitdagingen op een andere manier?
• stappen te zetten voor wat u werkelijk wilt
bereiken?
• oplossingen te genereren voor constructieve
verandering.
Daarom gaan we samen aan de slag!

Wat is het

Het spelen van het Transformatiespel™ helpt u met
inzichten, doorbraken en persoonlijke groei op

individueel als op teamniveau. Het spel ziet eruit als
een gewoon gezelschapsspel met speelbord, pionnen,
kaartjes en een dobbelsteen. Dit is echter geen
spelletje of tijdverdrijf. Het spelen van het
Transformatiespel is een bewuste en effectieve stap in
een diepgaand veranderingsproces.
Voor aanvang van het spel bepaalt u uw doel(en)
waarmee u of uw team, het spel speelt. Vaak is dit een
organisatievraag die gelinkt is aan uw levensvraag
waar u inzicht in wilt krijgen. Maar het kan ook over
het bereiken van een gewenste situatie gaan en welke
hindernissen u heeft te nemen.
Transformatiespel - in een groep:
Speel met drie tot zes spelers komend uit het zakelijk
netwerk op basis van open inschrijving.
Transformatiespel - solo:
Samen met de spelleider speelt u het spel als
onderdeel van een coachingstraject.
Transformatiespel – als team:
Speel het spel met uw team of een deel van uw team.

Hoe werkt het

Aan het begin van het spel wisselen de spelers hun
doelen met elkaar uit. Een scherp doel brengt focus in
het spel. Als spelleider help ik u dit doel scherp en
helder te krijgen zodat het spel maximaal effect heeft.
U kunt spelen met vragen zoals:
• Wat is de volgende stap in mijn carrière?
• Ik voel me onzeker als teamleider en profileer
me niet adequaat; wat weerhoud me?
• Waarom heeft ons team zo’n hoog
ziekteverzuim?
• Ik heb geen goede balans tussen zakelijk en
privé; elke keer ga ik over mijn grenzen.
Waarom toch?
• Ik wil eigenlijk op sabbatical maar wat houdt
me nou tegen?
• Ons team werkt op eilandjes en hoe vinden
we meer verbinding zodat onze
dienstverlening verbetert?
U wordt stapsgewijs meer bewust van de keuzes die u
kunt en wilt maken gedurende het spel. Aan het einde
van een aantal spelrondes trekt u een scherpe
conclusie naar aanleiding van al uw ervaringen,
aangevuld met feedback en tips van uw medespelers.
Deze uitkomsten vertaalt u vervolgens in concrete
actiepunt(en) voor de komende periode. Als
ondersteuning en voor de implementatie trekt u
vervolgkaarten. Deze zet u in als koers,
aandachtspunt(en) die u/ het team ondersteunen in
de realisatie van doelen voor het vervolg.

Inschrijving en informatie

U kunt zich opgeven door bijgaand inschrijfformulier
volledig in te vullen en te retourneren aan ons bureau.
Onze adresgegevens staan onderaan deze brochure.
Daar staat tevens vermeld hoe u ons kunt bereiken
voor meer informatie en overige diensten. Tarieven op
aanvraag.

Annulering

Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden.
Bij onvoldoende deelname zijn wij genoodzaakt de
training te verplaatsen of te annuleren. We zullen dat
uiterlijk vier weken voor aanvang van de training laten
weten.

Trainer | Roos Zierikzee

Roos Zierikzee is internationaal
gecertificeerd facilitator van het Transformatiespel in
de verschillende spelvormen, opgeleid daartoe door
Innerlinks Ldt. Vanuit haar jarenlange ervaring als
senior trainer/ coach verzorgt zij opleidingen NLP,
managementopleidingen op het gebied van
verandermanagement, communicatie, persoonlijke
groei en managementcompetenties in profit- en nonprofitorganisaties.
Roos heeft een persoonlijke en directe aanpak, raakt
mensen in de kern en laat waarmaken wat ze willen
bereiken. Ziet vraagstukken in hun systemische
context, kent de grenzen bij veranderingen en schept
daarin synergie. Haar motto luidt: “Transformeren
vanuit het hart van organisatie en individu”.
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Pepijn Smit – Senior Lead Buyer bij de Banketgroep:
“Het speelse karakter inspireert de zoektocht in jezelf
en geeft nieuwe inzichten. Het delen van ervaringen
helpt daarbij. Het transformatiespel zet de deelnemer
aan het denken. Emoties worden hierbij niet
geschuwd. Dit alles in de richting van het halen van je
leerdoelstelling.”

