
The Serious Gamers transformeren leren, één 
spel per keer.  
 
Wij zijn de geeks die 'Happy Salmon' ontdekten 
op de grootste spellenbeurs ter wereld en er een 
internationaal succes van maakten in de agile 
community.  

 
Daarnaast ‘hacken’ we bestaande games als The Mind, Black Stories, Story Cubes en 
Pandemic om waarde toe te voegen buiten de spellencontext. 
Wij leveren diverse Serious games en workshop ervaringen om mensen te verleiden tot 
verandering van henzelf, hun team en hun organisatie. 

              
Jordann Gross Eddy Bruin 
 
Wat mensen over ons zeggen: 
 
Jordann & Eddy leren je tijdens deze [facilitator] workshop hoe en waarom het spelen van een spelletje 
je kan helpen bij het faciliteren van sessies een overbrengen van kennis. 
Het is een geweldige interactieve workshop met genoeg ruimte voor emotie, ervaring en 
leermomenten die iedere facilitator zou moeten volgen! - Jeroen de Jong 
 
A must have experience... putting fun in serious gaming and how to maximize facilitating! - Alexander 
Koffeman 
 
Werk je met teams aan verandering & ben je nieuwsgierig hoe je op een respectvolle manier & met fun 
mensen vooruit kunt helpen? Jordann & Eddy geven je de inzichten & tools om playfull aan verandering 
te werken. It was awesome! Thank you ☀  - Marjan Timmer 
 
I traveled all the way from India to New York and this  [facilitator] workshop already made it worth the 
trip. 😊 - Ajay Balamurugadas 

https://linkedin.com/in/jordanngross
https://linkedin.com/in/eddybruin


 

Optie 1: 
Serious game facilitator workshop (op locatie) 
 
Deelnemers: 4 tot 12 
Duur: Hele dag 
Prijs: € 4900 (incl. 3x serious game kit) 
30% korting voor personen en instellingen uit het onderwijs 
€ 3430 (incl. 3x serious game kit) 
 
In deze workshop zul je ontdekken en experimenteren met serious games, gamification en 
energizers. Aan het einde van de dag weet je wat een serious game definieert en hoe je die 
faciliteert en debriefed in een team. Je gaat naar huis met Covid-proof serious games die je de 
volgende dag al in praktijk kunt brengen. Je krijgt ook een toolset mee om zelf te leren mixen en 
matchen om zo zelf games te tweaken en te ontwikkelen om zo teams en je organisatie 
enthousiast te krijgen voor verandering. 
 
Take aways: 

● Ervaar en begrijp de leerladder; Wanneer kies je een presentatie, een serious game of 
iets er tussenin om mensen nieuwe inzichten te verschaffen en verandering en lering 
teweeg te brengen 

● Maak kennis met the Wheel of Debrief om te bepalen op welk topic je wilt verbeteren en 
wat voor serious game daarbij past 

● Weet uit welke 7 elementen een serious game bestaat. Leer ze te herkennen en er zelf 
mee te spelen om zo tot nieuwe spellen te komen 

● Experimenteer met verschillende serious games en leer waar je er meer kunt vinden om 
zelf te spelen 

● Begrijpen dat serious games als hoofddoel hebben te reflecteren, omdat dat de manier 
is waarop emotie en ervaring aan lering worden gekoppeld, wat leidt tot blijvende 
inzichten 

● Leer gebruik maken van speelse metaforen en reflectie over diverse assen van het 
ontwikkelen van je kennis en interactie met anderen 

● Leer hoe je in het algemeen een betere facilitator wordt 
● Leer experimenteren met games inzetten voor psychologische veiligheid om zo mensen 

enthousiast te krijgen en meer open te laten staan 
 

 
 



Optie 2: 
Serious games ‘festival’ 
 
Deelnemers: 10 tot 30 
Duur: Halve dag 
Locatie: Op locatie of virtueel (op locatie kunnen meer games worden gedaan t.o.v. virtueel, 
maar staat momenteel stil vanwege de corona-regels) 
Prijs: € 3900 
30% korting voor personen en instellingen uit het onderwijs 
€ 2730 
 
De bezoekers wanen zich op een online game festival. Dit kan speels worden ingevuld voor 
teambuilding en entertainment of juist vol met serious games over diverse onderwerpen. Van te 
voren kan worden aangegeven in wat voor soort onderwerpen men graag serious games speelt. 
Tevens zullen enkele energizers worden gedaan. Deze optie focust zich op het ondergaan van 
de games en eventueel de lering daaruit en minder op de facilitatie ervan. De onderwerpen 
kunnen worden gekozen adhv het Wheel of Debrief. 

 
Take aways: 

● Vindt connectie en verbinding in een online omgeving  
● Maak kennis met the Wheel of Debrief om te bepalen welke game je wilt spelen 
● Experimenteer met verschillende serious games en leer waar je er meer kunt vinden om 

zelf te spelen 
● Begrijpen dat serious games als hoofddoel hebben te reflecteren, omdat dat de manier 

is waarop emotie en ervaring aan lering worden gekoppeld, wat leidt tot blijvende 
veranderingen 



● Leer gebruik maken van speelse metaforen en reflectie over diverse assen van team en 
product ontwikkeling 

● Per game verschilt de take away. Dit kan gaan over effectiever samenwerken, team 
dynamiek, persoonlijk leiderschap, specifieke leeronderwerpen, etc. Oftewel alle 
onderwerpen in het Wheel of Debrief 

 

Optie 3: 
Serious game facilitation teaser 
Deelnemers: 4 tot 20 
Duur: 2 uur 
Locatie: Virtueel 
Prijs: 950 euro 
30% korting voor personen en instellingen uit het onderwijs 
€ 665 
 
Er worden een energizer en een serious game gespeeld. Deze wordt besproken en er wordt 
kort ingegaan op de kracht van serious games en hoe deze te faciliteren.  
Dit is een teaser waarbij vooral awareness wordt gecreëerd voor het gebruik van spelvormen in 
dagelijks werk. Ook hierbij wordt een game gespeeld adhv de keuze uit het Wheel of Debrief. 
Daarnaast krijgen de deelnemers iets mee van facilitatie en worden ze geactiveerd om na te 
denken hoe ze deze game kunnen inzetten en faciliteren met hun groepen. 
  



 

Optioneel bij alle opties: 
 
Serious game kit 
Prijs: 50 euro per kit 
 
Wil je meteen de volgende dag aan de slag met serious games? Dat kan met deze serious 
game kit! Er zitten enkele spelmaterialen in waarmee je meerdere games kunt spelen. Ook is de 
box voorzien van facilitatie handleidingen. Een box waar iedere facilitator, leider, coach, lean 
consultant of scrum master meteen mee aan de slag kan. 
 

 
 
Toegang tot de meest complete serious game bibliotheek 
Prijs: € 500,- per jaar, per persoon 
 
De serious gamers hebben een hele bibliotheek met spellen en facilitatie handleidingen. Deze 
bibliotheek is altijd in beweging en wordt voorzien van meer facilitatie handleidingen. Aan de 
hand van het Wheel of debrief selecteer je makkelijk welke game je kunt gebruiken en meteen 
faciliteren.  


