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DOE JE MEE?
Dit jaar staat Play in Business in het teken van

MEEDOEN.

 

We denken niet vanuit regels en scheidslijnen, maar

vanuit de mogelijkheden voor creativiteit, co-creatie

en buiten de lijntjes kleuren dat samen spelen ons

biedt. 

Spelenderwijs meedoen bouwt bruggen, nodigt

interactie uit en creëert een universele taal waarin

iedereen zich kan vinden. 

Door de spelregels te veranderen en iedereen uit te

nodigen, openen we een wereld van mogelijkheden.



Hoe creëert spelen een gedeelde

taal die ervoor zorgt dat iedereen

kan meedoen?

Hoe kun je gebruik maken van

Business Games en Serious Games

voor alle werknemers op de

werkvloer?

Wat is de kracht van spelen in het

vergroten van het draagvlak van

verandertrajecten?

Hoe werken we spelenderwijs aan

meer inclusie op de werkvloer?

In 2022 buigen wij ons bij Play in

Business over de kracht van spelen in de

commerciële en publieke sector.

We gaan met onze 250 bezoekers en 25

sprekers spelen met de volgende

vragen:

 

Wij zijn op zoek naar bedrijven en organisaties die

samen met ons aan een nieuwe toekomst op de

werkvloer willen werken, door middel van

sponsoring van ons evenement. Worden jullie onze

nieuwe Partners in Play?

We kijken er naar uit om samen met jullie dit

weergaloze speelevenement wederom mogelijk te

maken.

Nancy Beers & Irma Giling

Organisatoren



Play in Business werpt een frisse blik op een

terugkerende vraag: hoe vergroten we de

inclusie en kansengelijkheid én verlagen we

de drempels binnen de publieke sector?

Lastige vragen waarvoor wij op zoek gaan

naar uitdagende nieuwe antwoorden, want zo

luidt de spreuk: 'Als je doet wat je deed, dan

krijg je wat je kreeg'. 

Samen met beslissingsmakers binnen zorg en

welzijn, de overheid en non-profits ontdekken

we hoe we in de publieke sector op

strategisch niveau naar verandering toe

kunnen spelen, en daarmee kunnen zorgen

dat iedereen écht meedoet.

Hoe betrekken we dit jaar
de publieke sector?

Ook de commerciële sector staat voor grote

vraagstukken waar in vele organisaties nog

geen blijvende, duurzame oplossingen voor

gevonden zijn. Hoe gaan we om met inclusie

op strategisch niveau? Hoe verkleinen we onze

ecologische voetafdruk? Hoe ziet het nieuwe

samenwerken eruit?

 

Serious Play biedt ons een gereedschapskist

vol nieuwe ideeën, methodes en strategieën

waarmee we met deze uitdagingen aan de slag

kunnen gaan. We halen bij Play in Business ons

voordeel uit de kruisbestuiving met de

publieke sector en richten ons met vernieuwd

strategisch inzicht op een toekomst waar

iedereen belang bij heeft.

 

Hoe maken we verbinding met
de commerciële sector?



Het was een cadeautje om bij Play in Business te kunnen

zijn, en samen met onze partners onze kennis over de

kracht van spelen uit te dragen.

Kristy van Lammeren
Online Marketing, Communication & Fundraising at Right to Play

Emiel Brok
Head of Training Services EMEA & APJ at SUSE

Daphne Lie
D-LY Boekhoed Academie

I enjoyed this great conference and I can highly recommend

it. It had me convinced in a very short time that playing and

games can be used for business purposes.

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.

Onze Bezoekers
200-250 bezoekers

Play in Business biedt de kans aan HR managers, managers in de

zorg, young professionals en beslissingsmakers binnen de

branches van zorg en welzijn, overheid, non-profits en de

commerciële sector om zich een dag lang onder te dompelen in

de wereld van Serious Play. 

Won van Kalsbeek
Agile Transformation Consultant and Community Lead bij Brunel

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 Brunel te komen spelen.



Onze Keynote

Jitske Kramer
Jitske is corporate antropoloog, ondernemer, facilitator,

auteur, 'trainer van het jaar'. Zo kunnen we nog wel even

doorgaan. 

Wat veel belangrijker is: Jitske is wereldreiziger en terug

op Nederlandse bodem inspireert zij als spreker

bedrijven, organisaties en groepen om verschillen te

overbruggen en een inclusieve, open werkcultuur te

creëren waarin iedereen meedoet.

In haar verhalen neemt ze ons mee op een boeiende reis

naar menselijke vraagstukken en oplossingen. Zien wat er

werkelijk speelt. Met oog voor verschillen én

overeenkomsten. Kijken vanuit een opvallend

perspectief. Zonder automatische piloot. Met lef om van

de gebaande paden af te wijken. Verschillen verbindend

en met onmisbare kennis voor effectieve samenwerking,

wijze besluitvorming en collectieve verandering. 

www.jitskekramer.nl

https://jitskekramer.nl/


Dit jaar vindt Play in Business plaats in het

prachtige Bomencentrum Baarn. Tussen de

100.000 bomen van de werkende kwekerij

ligt dit duurzame pareltje waar wij een dag

lang ongemoeid kunnen spelen, ontdekken en

leren. 

Bomencentrum 
Baarn

Duurzaamheid,

inclusiviteit 

& diversiteit 
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te We zien af van goodiebags met

nodeloze rommel. Onze bezoekers

gaan naar huis met een digitale

goodiebag, waarmee het mogelijk is

voor onze partners om whitepapers,

spellen, inzichten of kortingen op

producten en diensten aan te

bieden.

De Wereldkeuken Haarlem

verzorgt wereldse catering,

persoonlijk bereid, geserveerd en

gepresenteerd door Nieuwe

Haarlemmers.

De Speelplaats

Het Bomencentrum zal dit jaar ruimte bieden

aan de speelplaats, waar bedrijven die aan de

Playful Revolution werken in contact kunnen

komen met geïnteresseerden en

beslissingsmakers uit de commerciële en

publieke sector.
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We vinden het belangrijk dat dit

evenement toegankelijk is voor

iedereen. Wij maken pro-actief

plaats binnen het programma en het

evenement voor mensen die niet

vaak gevraagd worden om mee te

doen of wegens sociale of fysieke

drempels niet mee kunnen doen. 

Inclusiviteit

http://www.bomencentrumnederland.nl/


Wordt een Partner in Play!
Play in Business wordt door en voor professionals georganiseerd die

actief zijn binnen een breed scala aan branches in de commerciële en

publieke sectoren. Ons netwerk bestaat uit HR managers, managers in

de zorg, young professionals en beslissingsmakers binnen de branches

van zorg en welzijn, overheid, non-profits en de commerciële sector

Met ons sponsor programma, Partners in Play, is het mogelijk om als

bedrijf of organisatie een onmisbaar deel uit te maken van het Play in

Business event. Wij zoeken partners die, net zoals ons, het essentiële

belang van spelen begrijpen en willen onderstrepen. Jullie maken dit

weergaloze speelevenement mogelijk!

Als Partner in Play kun je via Play in Business op een unieke manier jullie

eigen onderneming of project onder de aandacht brengen en jullie

zichtbaarheid vergroten onder een diverse groep professionals en

bezoekers.

Wij geven jouw geld verantwoord uit om dit evenement mogelijk te

maken, en houden daarbij onze doelen in duurzaamheid, inclusiviteit 

& diversiteit altijd in de gaten.



Sponsor in Play

Jullie onderstrepen het essentiële belang van

spelen en dragen dit graag samen met ons uit.

Event
Partner 

Vijf tickets om jullie personeel te inspireren of

klanten mee uit te nodigen.

Een  bijdrage aan de digitale goodiebag, die

wordt uitgedeeld aan de 250 bezoekers.

Een vermelding op de event website en het

dagprogramma.

Een korte toelichting op het hoofdpodium om

te vertellen waarom jullie Partner in Play zijn.

Een op maakt gemaakte Power of Play

sessie  door Nancy Beers, te gebruiken voor

bijvoorbeeld een personeelsdag of klantensessie

twv. € 2,000.

€8.500

€4.250

Jullie voelen je erg verbonden met de missie van Play in

Business en maken dit evenement graag samen met ons

mogelijk.

Drie tickets om om jullie personeel te inspireren of klanten

mee uit te nodigen.

Een bijdrage aan de digitale goodiebag, die wordt

uitgedeeld aan de 250 bezoekers.

Een vermelding op de event website en het

dagprogramma.

Een standaard Power of Play sessie door Nancy Beers,

te gebruiken voor bijvoorbeeld een personeelsdag of

klantensessie twv. € 1,000.



€1.750

€950

Jullie hebben als organisatie of bedrijf een

eigen plek op De Speelplaats, waar je een

persoonlijk dialoog met bezoekers aan kunt

gaan over spelen op de werkvloer.

Eén ticket.

Een bijdrage aan de digitale goodiebag,

die wordt uitgedeeld aan de 250

bezoekers.

Een vermelding op de event website en

het dagprogramma.

Een plek op De Speelplaats naar eigen

inzicht in te vullen van ca. 4x4 meter.

Speelplaats
partner

'De Innerlijke
Mens' Partner
Je zorgt ervoor dat het onze bezoekers en

partners aan niets ontbreekt met betrekking

tot de lunch, de hapjes, de borrel en de

muziek. 

Eén ticket.

Een bijdrage aan de digitale

goodiebag, die wordt uitgedeeld aan

de 250 bezoekers.

Een vermelding op de event website en

het dagprogramma.

Aankondiging door de dagvoorzitter

dat jullie verantwoordelijk zijn voor de

innerlijke mens.



Verras ons!

Dit sponsorpakket is speciaal ontworpen voor Play in Business 2022 in de

geest van #playitforward. Hebben jullie hart voor de zorg en de

publieke sector? Hiermee stellen jullie ons in staat om 5 kaartjes te kunnen

weggeven aan zorgmedewerkers, studenten en organisaties die vanwege

financiële barrières anders niet mee zouden kunnen doen. 

Vijf tickets worden verloot in onze voorgeselecteerde poule aan

zorgmedewerkers, studenten en organisaties, die zichzelf hebben

aangedragen of zijn aangedragen door iemand anders.

Twee tickets om jullie personeel te inspireren of klanten mee uit te

nodigen.

Een bijdrage aan de digitale goodiebag, die wordt uitgedeeld aan de

250 bezoekers.

Een eervolle vermelding op de event website en het dagprogramma.

Bijdrage aan ons 'Hart voor de Zorg' aftermovie in de vorm van een

interview, waarmee we het #playitforward concept verder

doorontwikkelen en onze contacten met deze kaarthouders onderhouden.

€3.500
Hart voor de Zorg 
Partner

De Playful Partner
Uit ervaring weten wij dat onze

partners vaak heel goed zijn in het

buiten de lijntjes kleuren en een eigen

kunstwerk maken.

Hebben jullie als organisatie of bedrijf

een sponsorpakket in gedachte, maar

valt het niet binnen ons aanbod?

Stel het voor en verras ons! In overleg

is heel veel mogelijk.



Zien we jullie op 1 juli in
Baarn?
Nu is het moment om je als Partner in Play te verbinden aan Play in

Business, hét event over serieus spelen op de werkvloer. Jullie

bijdrage maakt deze unieke dag mogelijk. 

Zichtbaarheid binnen ons netwerk aan professionals, contact met

geïnteresseerden in het bedrijfsleven en een gewaardeerde

bijdrage aan een fantastisch evenement is wat jullie kunnen

verwachten.

Wij gaan vol goede moed en al spelend een toekomst in waar

iedereen mag meedoen. Gaan jullie mee? 

CONTACT

Nancy Beers, Happy Game Changers

nancy@happygamechangers.com

06 - 14 38 31 87

www.playinbusiness.nl

1 juli 2022

10.00 - 17.00

 

Bomencentrum Baarn

Zandheuvelweg 7

3744 MN Baarn

https://www.happygamechangers.com/
mailto:nancy@happygamechangers.com
https://www.playinbusiness.nl/

