WAT IS SERIOUS PLAY?

Serious gaming is het toevoegen van spel en spelen op de
werkvloer - zij het als training, bij een overleg, op een
teamdag of tijdens een bijeenkomst. Spelen motiveert, leert
vaardigheden aan of af, en geeft inzicht in gedrag en
communicatie. Dat kan in managementteams, bij én door
professionals op de werkvloer, met en voor leerlingen,
bewoners en cliënten. Spelend leren is namelijk voor
iedereen.

WAT IS PLAY IN BUSINESS?
Play in Business is hét event over serieus spelen op de
werkvloer. Op 1 juli buigen wij ons samen met jou en onze
250 bezoekers en 25 sprekers over de kracht van spelen in de
commerciële sector én zorg, welzijn, onderwijs en
hulpverlening - kortom, de publieke sector.

WAAROM?
Beide sectoren staan voor grote vraagstukken waar nog geen
blijvende, duurzame
oplossingen voor gevonden zijn. Hoe gaan we om met
inclusie en diversiteit op de werkvloer? Hoe verkleinen we
onze ecologische voetafdruk? Hoe ziet het nieuwe
samenwerken eruit? Hoe bouwen we bruggen tussen
management en de werkvloer?
Wij gaan op zoek naar antwoorden. Wij denken hierbij niet
vanuit regels en scheidslijnen, maar vanuit de mogelijkheden
voor creativiteit, co-creatie en buiten de lijntjes kleuren dat
samen spelen op de werkvloer ons biedt.

VOOR WIE?
Voor iedereen die kennis willen maken met
serieus spelen en ervaringsgericht leren op de
werkvloer. Binnen de kaders én buiten de lijntjes.
Omdat het bijdraagt aan waar als (beginnend)
professional, manager en bestuurder jouw hart
van open gaat: op de best mogelijke manier
bijdragen aan de zorg voor of het leerproces van
een ander mens.

WAT IS DE WAARDE?
Je gaat naar huis met praktische tips &
vaardigheden die je meteen kunt toepassen op
jouw werkvloer.

PLAY IN BUSINESS 2022

Denk niet meteen aan digitale toepassingen met consoles en
VR-brillen!

EEN GREEP UIT ONZE SPREKERS:

Jitske Kramer

Karen Sikkema

Joël Kruisselbrink

Corporate Antropoloog &
Trainer van het Jaar

Ontwerper van serious
games en experiences

Bewegingsagoog

WAT BEZOEKERS VONDEN VAN PLAY IN BUSINESS 2021:

Ik heb heel veel inspiratie opgedaan wat ik ook in mijn dagelijkse
werk kan gaan toepassen. Ik zoek zeker nog contact met
bepaalde sprekers om bij mij op de werkvloer te komen spelen.

Won van Kalsbeek
Agile Transformation Consultant and Community Lead bij Brunel

Het was boven verwachting. Ik heb zoveel geleerd over
hoe ik in mijn bedrijf meer spelen kan toepassen en ik heb
zo veel aan deze dag overgehouden.

Daphne Lie

DIT MOET JE WETEN

D-LY Boekhoed Academie

TICKETS:
€199
€299

EARLY BIRD, TOT 30 APRIL
REGULIER

NEEM EEN COLLEGA MEE:

€298.50

EARLY BIRD DUO

€448.50

REGULIER DUO

MEER INFORMATIE:
WWW.PLAYINBUSINESS.NL

DATUM & LOCATIE:
1 JULI 2022, 10.00 - 17.00,

BOMENCENTRUM BAARN

